
^\



THE ELMER BELT LIBRARY OF VINCIANA

A gift to the Library of the University of California,

Los Angeles, fram Elmer Belt, M.D., 1961

aWM—n-win

'l.
'b

rii

^
0.'^^ ,c ,

^-b

<^'

^ A

;

f^-V
V



sm^





NATUURLYK
E N

Schilderkonftig Ontwerp
DER

MENSCHKUNDE:
Leerende niet alleen de Kennió
van de Geflalte, Proportie,Schoonheyd,Mus-

kelen , Bewegingen , Adien , Paftien ,

enVVelftand derMenfchbeelden.

T O T D E

Teykenkunde, Schilderkunde ^ Beeldhouwery\

Boot/eer en Giet-Oeffening toepafjen 5

Maar ook hoe fich een Menfch na defelve Rege«
len, in allerhande Doeningh van Gaan, Staan, Loopen^
Torflen , Dragen , Arbeyden , Spreken en andere Ge-=

beerden , Bevallig en Verftandelijkaanftellen zal.

Door
W. G o E R E E.

t^A M S T E R D A M,

By WILHELMUS GOEREE. op 'c Rokir^

in Cicero. 1682,





Aan den

Wel-Edelen Heer,

CONSTANTYN
H U Y G E N S,

Heer van Zeelhem ? &c.

MYN HEER

Erwijlc dat ik bezig was te o-

i) verlcp-Een met boedaniffe Wel-

^^^^ voeglkme blijken ik aan Uw
1#^ Edeliieid mogre doen zien dat.^^^

^- ik mijn feiven grootelijx verpligt
^

<^ vinde aan Uw Ed. Goedheid en

fonderlinge Beleefdheid ontrent de geringheid

van mijn Perfoon , quam my voornamelijk te

binnen hoedanigen Spoor Uw Ed. my van tijd

tot tijd geweeft zijt , om door een dikmaal aan-

raden en navragen, my tot het fchrijven over

de Schilderkonft aan te zetten en vrymoedig
te maken : Sulx dat ik door Uw Ed. deugde-

lijk Oordeel in mijn Voornemen kragtig on-

derfteund , llukwijfe daar in foodanig heb be-

* 3
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o P D R A G T.

ginnen te volharden , dat onder ande?e buy=

lenstijdige befigheyd, ookeyndelijk mijn Ont-

werp over de Menfchkunde foo verre is vol-

dragen geraakt , dat het dusdanig , en foo als

hét Uw Ed. fal gelieven teOordeèlen , ter wée-
reld komt. Doch gelijk dit Nieuw-geboren

Schepfel , foo van wegen fijn eygen Naaktheid,

als Van wegen fijn geringe Afkomft , t'eene-

maal van nooden heeft dat het met wat Eer en

Aanüen bekleed werd , en dat éeh Wijs en

Verdandig Konfl-beminner 't felve ge'ieve on-

der fijn Opfigt en befcherminge te nemen 5 Soo
bid ik Veel-geagte Heer, dat Uw Ed. de Goed-
heid wild hebben , van my toe te laten , dat

ik dit Papiere-Kind , aan Uw Ed. forge opdra-

gen ma^h : niet om dat in het felve , mijnes

Wetens , eenige Deugd is , die foo Rijkvoerigen

Huysvefting verdienen kan, maar op dat mijn

onvoiniaakt Konfl-werk , door ^t bevallig Oog
van foo eèn wijs aanfienelijk Man en beroemd
Konfl-beminnaar , als van een Wel-verkofen

Daglilicht, een deftige Houdinge , in allerhan-

de (land van Befchouwing mogt werden bygc-

zet : ^t w^elk onder Uw Ed. goede toegene-

genthcyd , niy gelukkende , Orondveflen fal,

dat alle de Menfchelijke vStruikelingen in mij-

ne Menfchkunde begaan , by alleBefchouwers,

goedertierendlijk fuilen door de vingeren gefien

werden. En dit geloof ik foo veel te meer, als
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d'Ervarenis my geleerd heeft, dat VVijfe Man*
nen en Verflandige Oordeelers gemeenlijk

meer werk maken van het befte in een Werk-
Huk vcrflandelijk te prijfen , dan het flegte en

ongeagtc By-werk te hekelen of te veragten

:

En ik en wil ook geenfmts toeflaan , Wel Edele

Heer, datmen Uw Ed. vergeet te tellen onder

die gene , welke haren Naallen alleen na het

fwaartfle en 't geen demeefle lof verdiend, be-

geerig zijn af te wegen. Dusdanige overleggin-

gen my dan flout makende , Off^re ik dit Boek

met een fonderlinge tocgenegentheyd aan Uw
Ed. op 5 over myn zelven gemelijk zijnde , dat ik

onder foo veel verpligting , het felve niet alleen

dus lang heb moeten uitftellen, maar datfekere

foort van Onvermogen my de pas affnijd, om
dat met meerder Stacie te doen. Doch dit aan

een kant zettende, wil ik my van nu aan gaan

verblijden, om dat myn Tijd-verdrijf en Kinder-

werk,geen ruymeHuysvefïingby Uw Pd. fal ge«-

weygerd werden 5 maarvernagten fal mogen in

*t gefelfchap van de uitmuntende Juweelen der

vermaardfle Schrijvers en Konflenaren , die den

roem der Weereld als een eigen erfgoed , onop-
houdelijk inhouden 5 en die met een Waardige
hoogagting welforgvuldigin Uw Ed.Kabinetten

bewaard , doch geenfinds foodanig opgefloten

zijn, dattereen Konfl-beminner 't-gefigte van

gevveygerd blijft. Welke eene beleefde gemeen-

A 4 faam-



o P D R A G T.

faamheyd , waarlijk in een Man van geen geringe

Wijsheid , Wetenfchap en Aanfien, voor een

overprijswaardige fake by alle die verftand heb-

ben te houden is. En dit is dan ookUwen Roem,
ja dit is uweWel -Edele Kroone.Maar op mijn fel-

ven ofte op myn Werk ziende , foo weet Gy
Mijn Heer , dat het eener die de bekommering
van de dingen defes Levens niet t'eenemaal ont-

worfteld is, fwaar vald, ontrent de beft-verkofen

Konflhandehngen , yets voort te brengen, dat

den Lof van het reftantie defer Eeuw , veel min
die van de reex der volgende verdienen kan.

Doch het ga daar mede foo als het wil , ikfalder

my weinig aan kreunen , indien ik flegts met
d'Opdragt van dit Boek Uw Ed. Wei-gevallen

hebbe aangetroffen , en dat ik het overfchot van

mijnLeef-tijd daaropmagh Glorie dragen , dat

ik gedurig gelegentheyd hebbe , om met een

Gul en Ootmoedig Herte door veele blijken te

bewij fen dat ik ben

Edele Wel-wijfen feer

Veel-geagten Heere

Utffen geheel Verpïigtert

Vienaary

W. GOEREE.



VOO R-R EDEN
AAN DEN

BESCHEIDEN
L E S E R.
WAARDE LESER.

At wy van overlang belooft hebben een boek
over de Menfchkunde uyt te geven , is te rugt-

baar , dan dat v^^ 't onder eenige bewimpeling

löudcn durven ontkennen. Doch gelijk oiifè po-

ging in die eerfte toelegh geftrekt lagh , om fulx

tot den Omflagh, van een groot Schilderkundig

werck , als een Wefentlijk Deel daar van , in te lafTen ; foo fijn

wy onder het netter opvylen en polijftèn van'tfelve ontwerp,
teenemanl van finnen veranderd ; en hebben beginnen te Oor-
deelen, dat alle die dingen beteren met meerder nutt , ünx-

wijfe van onslbudcn aanden dagh gebragt werden: mits die

een foodanigen fwier aan te drajen , datlè niet alleen in 't by-

fondertot verbeteringen fteunfelvande algemeene Schilder-

konfl:, maar daar beneffens ook mogten afgerigt ïijn , tot

dienfl en vermaak van alle betamelijke VVetenfchappen en ge-

heele Ommegang der Menfchenin alle Doeningen: Onder
welke ook geenekonnen geteld worden , die de Schilderkonfl

op 't minfte löu konnen geieyd worden , te mogen derven.

En voorwaar föo ymand gelooft, dat den Maker van het

Heel-Al, de Wcereld fchijnd gefchapente hebben, om des

Menfchen Wille, ten falhem niet meervremd dunken, als

we feggen dat aande kennis van dat Goddelijk Meeflerfhik

,

leer veel gelegen leyd. 't Was een Gulde fpreuk by d'Oude,
Kent uSelven-, en fy rold noch dagelijx van yders Tong af;

maar men behoorde daar over aan te merken dat der felver Zin
fooruymen breed is, datfe niet alleen tot de Goddelijke noch
tot de Zedige , maar ode tot allerley Konltige Leeringen be-

hoord. Want een braafGemoet ruft niet ligt in een ofin eenige

weinige dingen , maar het beeld fich in dat al wat prijswaardig,

» 1 en



AAN DEN LESER.
en al watFrayis, en eenigvercierfel tot fijn verftandkanaan»

prengen, hem ook toebehoord te weten.

Die dan met onsvaft fteld dat de Menfchkunde niet alleen

tot de Teyken en Schilderkunde van Groot belang is , maar
datfe fich ook uytftrekt , tot de Welvoegiame Samenleving en
dieiift der Menfchelyke behandelinge : Voorwaar ten (al ioo

cenen niet buyten den haak fchijnen , datwe in een Boek datwe
de Menfèhkunde Doopen , feer veel dingen overhoop halen

,

dieyder betamelijk te weten zijn. En gelijk w^in mik doen
geern vergunnen willen, dat yder een Baas in fijnverkofen

WetenfchapenKonftzy, en groot geloof Verdiend van'tge-

meene Volk , even lbo en pogen vry ook door lbo algemeene
Kundfchap geenfins weg te nemen het groot onderfcheyd datter

is,tu(ren de Belchouwige Kennis en de Praktijk-Oeftèning;maar

wel dat wy arbcyden te beletten dat Meefters en Meeftertjes,

met het kken gedeelte datfe van 't Algemeen verkolen hebben,

niet over yders Oordeel,als over een verftandeloos fcheplel; den
Baas en fpelen ; om elk te ribbefakken en te overlhoeven : Want
dat's alleen uytgevonden om van een Leugenaer , van een Be-
drieger, often beften genomen,van een Broddelaar en W erkza-

ïigen Dagh-geller alles te laten op de mouw fpellen,wat ymand
ook Ibu willen, 't Kan lijn dat een vernufteling voordeel weet
by een Onkundig Heerfchap wat te dollen ; maar voorwaar wy
agtendateen verftandig Werkman liever fijn arbevd aan een
Kundig dan aan een Onkundig Oordeelder behoorde te verlpil-

len; omdat die vande laatfte Ibort vaakniecen konnenfeggen
vvatfe willen gemaakt hebben, ofwat aan 't gemaakte haperd;
op dat het gebeterd en hun misnoegen aan een kant geholpen
wierd. En hier vandaan komt het voort dat wanneer te met»
een miffelijk HerfTebekken die uyt een algemeene onbe-
drevcndheyd inde wetenfchappen zijn finneliikhevd niet na
de mogeljjkhcyd der doeningen en bepaalde Konfthandelin'-

gen weet te Leeüen, Bevel aan een Werkman geeft daer hy
over bedecft ftaat , niet wetende of hy op de Wanftalrige voor-
ilag eneys des werx, ofop het Heerfchap, of op fijn eygen
Telven vloeken wil. Invoegen dikmaal gebeurd,datter twee over
hoop raken , terwy llè beyde ongelijk hebben ; en eer het Werk
noch halfof heel verbrod is uytgevallen. 'kLaat ftaandan,al$
den uytflag juift anders is , als de viefe gedagten van den Betaals»

ikcr f h^idiea te gcmoet gefien»

Dm



AANDENLESER.
Daar is geenfinds aan te twijffelenof demeefte Faalgrcpen

en botte Misflagen die foo in 't gebieden als in 't gehoorla-

men begaan werden , hangen niet alleen grootdeels afvan de

Onkunde der algemeene Wetenfchappen , maar ook bylbn-

derlijk van die der Menfchkunde ; niet kennende het

Maaxel noch het vermogen van fich Selven noch van fijnen

Naaften. Daar en boven dat yder byna fijn Doeningen , al-

leen uyt navolging fijner Voorgangers , door een bloote na-

Aping, verrigt ; en alfoo flegts een Konftenaar door fimpele uyt-

werking werd, waar van hy eer in fijn Handen, dan ia fijn

Herllèns géoeifend is. En gelijk dit noodlakelijk iiifluyt dat daP
danige Konftenaars 't vermogen van hun Oeffcning , alleen aan,

de toppen vaii haar Vinejeren hangd ; engeenfints daar in door

de Redeneering beftuurd werden , daarvanvloydhetaf, dat de
meefteby't Geleerde blijven, enfelden een Duyrnbreed vor-

deren konnen. Engelijk fich dit foodanig in 't leven toedraagt,

foo gaan alle die dingen van daar ook over tot de Schilderkonit,

die het leven alleen voorgefteld is te volgen: Invoegen dat die

van de algemeene Menlchkunde fal fpreken tot verbetering

van die beyde , niet ontgaan en kan der felyer nuttigheyd en
nootiaak hoogelijk aan te prijfen. DeSchoonheyd die als een

groot-geagt en beminnelijke BloyfTem aan de Stam van het

Menfchbeeld ge-eertwerd, kan daar in ingeenen deele ver-

geten blijven : En daar moet ook aangewefen werden, waarin
diebeftaat, en hoe die in haar minder trappen, door betame-

lijke vercierfèlen geholpen ; of door een flordige Toetake-

ling, of te dertelen opfraukkiiige, die qualijk verkofenisom
te vercieren, min of meer verdorv;en werd. En nadien de

Schoonheyd haar kennelijkfte Wefen van de Ledenftcmming
en Samengefchiktheyd der Deelen met het geheel , ont-

leend , foo moeten de Proportie-Wetten nauwkeurig over-

fien werden. Tonder te ontfien hoefeer fich ook ymand door

't ontdekken van eenig mangel aan fijn eygen Lichaam,
daar over mogt gebelgd houden. Doch gelyk de Leden-
ftemminggcnocglaam de verfcheidendheyd der Deelen aan-

wyft,die in Form en in Plaats verfchillige Dienften en Ge-
bruykeu tot den geheelen Menfch hebben , löo vereyft de

Menfchkunde datmenfe wel in haar eygen Gefteldheyd en

vermoeen O ntlecd ; maar foo nogtans , datmenlè tot haar

gebruyk wel digt aan hét Lichaam Samen-gevoegd behoutf,



AAN DEN LESER.
9m daar uyt 't geheel Beftuur en Werkelyk Bedryf Van den

Mcnfchc in allerley Stand en Doeningen te leeren kennen '-

't Geen niet alleen in 't Verbeelden der Memchbeelden op

Tafercelcn , en de Bootfeer en Giet-oeffening Dienft doet,

maar ook in 't leeren van alle Konft-grepen, in 't Arbcyden,

Tillen, Dragen, Gaan, Staan, Loopen, Worftelen, en an-

dere (ieffcningen wel te pas komt. Daar dan alle de Vol-

maaktheden en regte gebruyken der Menichelyke Deelen

worden opgehaald ; wat wonder ifTet datter ook fömmige Ge-

breken en Onvolmaaktheden , voor den dach komen. Ja in

dusdanigen foort van Handeling is men dikmaal en eermqn

't weet 'in Waarnemingen verfeyld , die meer tot de Heel--

konll en Genees-oeffening , of eenigh ander Ampt , dan tot

de Schilderkundige Anatomie of Menlchkunde fchynen te

behooren; en menftaat in gevaar om een Lafter-zieke Mond
ligrolyk van de tong te ftroopen; Schoemaker I'ou]p hie Leefi.

Do Kundfchapdie er vereylt werd om de Paflien en Aótien,

en de Gemeenfchap van die beyde in een en 't felve Menfch
w^el faam te voegen , op datmcnlè natuyrlyk oordeeld te

wefen , fchoonfe flcgts op een Tafereel ontworpen zijn; ver-

pligt ons teenemaal tot nafporing van de verlcheyde Swe-
mingen der Tronien en Aangeligtcn. Want of wy't feggen,

dan of wy 't fwygen ; Al de VVecreldmoet het toeftemmen

dat de kragtigfte Zieltogten desGemoeds, in de trekken van

het Aangeligt veelfinds afgebakend ftaan, en datter tufïchen

die beyde (bo nauwen gemeenfchap is, dat den geheelen

Menfch in fijn Aangcfigte woond ; en nergens fekerder als

daar in t'huys te vinden is. En of wel het bepalen van vele

defer Waarnemingen , cenig gevaar ontrent de Waarheyd
magh onderworpen 7,yn; foo willen wyons Selven egterfbo

onbelüylT: niet aanflellen , dat een Al-berifper ftof foii vinden

om ons Vermetelheyd of dwaasheyd aan te vryven ; Want
wy en fluvten hier ontrent in geenen Deele de uytvlugten

buyten , diemen van wegen eenen Vromelingh fou konnen
te berde brengen: en feggen dat defe en gene fijn togten en
Begeerlijkheden der Aaidfe-Leeden ( fchooniè haar Uyrwy-
ferin 't Aangcfigte hebben) feer wel weten in te toomenen
te dooden. Dus moeten wy weten dat ymand wel eenquaad-

;nrdige PafTic in fijn Tronic kan laten blyken, die egter fel-

den een beurt krygd , haar cygen rol te fpelen. Want door
het
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het deugdfaam Gemoed , en de Lcerïng van de Goddelyke
Wetc , weet hy de begecrlykheden die lijn Lichaam oogfie-

nelyk pynigen en kryg aandoen , in toom te houden. Seker-'

der gaat het in de Schilderkonrt , wanneer de waarheyd löo-

danige Paflien vereyft alsièr in de Konft-beelden gelien wor-
den , dewyl het bekend geval verbied , datmen meerder
deugd in 't gemoed van de Beelden bedenkt , als de Tronien,

de Aétien , en de Waarheyd der Hiftorie atAorderd.

By aldien dan het Aangefigt 't voornaamfle Spiegel-boek

is van Ziel en Lichaam , wat dunkt u Belcheyden Leler?

Heeftmen niet een groote Swerm van Waarnemingen in

foo een Konft die haar vermeet, alle dufdanige Paiïien door
de Teykenkundige Trek , op Tafereelen af te malen , in agt

te nemen , op dat den Belchouwer daar door een CA'enredig

Denkbeeld van ingedrukt word ? Ja is die Kennis ook niet

noodig in de Dagelykfè Ommegang met ons Even-MenJth

;

op dat wy weten metWie , en in welk een Gefteldheyd des

Gemoeds wy met onfe Bekende omgaan ? Soumen hier

niet wel denken konnen dat de Troni-Schouwing en de
Sweming der Land-aart en Krooft-kunde hier eenigfinds lal

te paffe komen? Voorwaar die dit ons toeft lat , fal wel gii-

fèn konnen , datter om Lof en Eer in de Schilderkonft te

behalen , alle die Waarnemingen een groote Figuur in die

Konft moeten maken.
De Fray-icheyd der Aftien is noodfakelyk vaft aan 't we!

verkiefen en fteilen der Beelden : Want gelykfe fonder Ac-
tiën levenloos en dood fchynen: foo fijnfe fönder A6tie ook
qualyk gefield ; en die qualyk gefteld is , is onbequaam om
goede Aélien te hebben , en derhalven kan hy niet wel voeg-
faam Werken. Hier diend dan verftaan te werden , hoe en
door welke middelen de Menfchen Werktuigclyk en ver-

ftandig Werken. Hocfe haar ophouden , bewegen , en be-

ftuuren, en onder en in dat doen haer Lichaam in goedge-
wigt en tegenwigt houden. Als mede waar het door by-komt
dat den eenen Menfch meer vermogen en beqaaamheyd
heeft om yets knaphandiger en vaardiger en met meer ge-

weld te doen, dan den anderen. Welke Wctenfchap tot de
dagelijkfe Oeffenmg en Arbeyd aan alle ftaat van Menfchen,
die haar vermogen niet erger als de beeften willen belitten,

nuttig is te onderfoekên. ¥an defc algeracene Kundlchap,
vlovd
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vloyd ons van lelts de welvoegfaamheyd der Adien in de
Hand , om die tot dc/è en gene bylbndere Doening, zedig-

lyk toe te pafien : En om voornamelyk de Oogfienelijke

Werkdaad, met de Denking des Geefts , of U'iHe van den
\A/ erker even Grootvoerig tot malkander te maken : op dat

allbo den Befchouwer en die 't mag aangaan, geen ander,

maar fuik een Denkbeeld daarvan mogt hebben, als met de
Waurheyd der laak over een komt. Alle die nu bedenken,
hoc oneyndige Actiën en Gevallen in de Doeningen der

Menfchen voorkomen , lal het niet te veel fijn, datw^e vaii

cenige weynige fpreken ; en datwe de voornaamfte Leflen

met een Vertoog-fchetje ftotfecren , om uyt de Klauw dq
JLeeuw te kennen. En nadien de redelijke Menfch , nie^

verliandelijk noch aandagtelijk werkt als onder 't geleydevan

de denkende Ziel en mede bewuflheyd van een Confcien-^

tie, loo moctcr tot onderfchcyd van de Dierelijke Ziel, dat

2,iin de Levende, Gecften , die in 't Bloed en Vogten Huys-
houden ; ook yets van de redenkavelende Geeft des Men-
fchen gehandeld werden. By gebrek van dufdanige Levende
Geeften , werd de Band van Ziel en Lichaam losgemaakt,

en de Geeft verhuyft door 't ontberen van bequame Werk-
tuygen na de plaats van waarfe quam ;. en 't Lichaam van
iijn Huysraat en verflandigen Befburder beroofd, is Dood en
vergaat tot ftoff waar uyt het opgebouwd en lamen gefteld

was. En gelyk in defe Óntdoening de Gebeenten langft van
alle (land houden , lbo willen wy ook der lèlver konflige

Koppeling op 't eynde van dit Boek befchouwen; Doch nie^

foo fecr om d'inwendige Leeft van 't Menfchen Lichaam na
de Dood te kennen , als wel om de Bekleedfelen der Zie-
nelyke Muskeien daarom heen , in haar wondcrlyke Dienft,

en onbegrijpclyk vermogen, daar aan ter regter Plaats thuys

te brengen. VVant voorwaar het zijn alleen de Muskeien,
waar mede door hulp van de Levende Geeften, als doorlöo
veel VVerktuygen , van Raders , Kattrollen , VVindhalpcls

,

Hys-touwen, Schroeven en Vyfen , lich den Menfch met
lijn Gebeencfe Leden vrywilligh bewegen, en duyfentderley

Aftien uytvoeren kan. En wanneer wy dan de Zienelyke

Gedaante en Dienftdefèr Spieren, in fommige bepaalde Doe-
ningen , met Voorbeelden fullen aangewefen hebben , loo

agteuwc de Menfchkvuide tamclyk genoeg afgehandeld te

heb-'
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hebben, om 'er een eynde van te mogen maken: Dochgb*''

heel n.et om ons te laten voorftaan , datwe van alle Lelers

cve grooten dank behalen fullen ; Want in een Boek daar

de voorname Stof het Menfchdom en de Zeden raakt, daae

in kanmen 't ligt verpeuteren. Ook lüllenv^e miffchien heel

weynig Befcheide Leiers hebben: En dit gebrek fchijnd on-

der de Menlchen noyt te fullen uytfterven, dat die een ding

meeft aangaat
,
gewoon fijn daar minft werk van te maken.

Ook en ïijn de meefte Schildergeeften , tot die volmaakt-

heyd noch niet gekomen, datfe weten dat hun 't wel en veel

Lefen,'en alles te Weten, ontbreekt. Want dit 's dewaaiï
van de meefte Konfl'ïnaars , dat al wat in de Geeft en in de
Beftuuring der Handen fchijnd te beftaan , in geen Boeken
te vinden is. Of lbo ly mogelijk agten, dat ymand yets daar

van tot hun nut Ibu konnen doen, fy wagten 't immers niet

geern af, van eenen die buyten de Praktijk-oeftening leeft;

alwaar 't dan ook dat yemand noch lbo wel haar Doen had-

de door en door gefien : W^ant het fchijnd haar fw^aar te

denken , dat eenen die aan Land en buyten 't Schip fich

houd , beter kan fien wat Kours en Voortgang 't felve neemd,
dan die daar binnen in fijn. Wel wat fal ons dan van dus-

danig gefinde te wagten ftaan? Niet anders mifTchien als dat

een Loshooft , ons uyt fijnen Morsbak liever leelyk fal po-

gen af te malen , dan dank voor onfen arbeyd gunnen. En
foo \vy mogelyk al de Huyd voor een verwaand Ontleders

Vilmes heel houden : Het ftaat te vreefen dat een onbeleeft

Geneeskundiger ons lal willen met een Pisglas doopen. Een
Ontaarde Landaard fal hier meenen ftof te vinden om ver-

bolgen te zijn; om dat hy jurft in Taal, of in Zeden, of in

Schoonheyd der Lijfsgeftalte, 't gebraden Haantje met en is;

en niet en wil leeren datter ook Leelijk en Foy moet 7ijn,

op dat het Fray en Schoon fou kenbaar werden. De dertele

Modelingen die 't Hooft met Hullen en Krullen, ja Prullen

boven Prullen en uytfinnige Bekaperingen by na onkenbaar
voor God maken, fullen ons wel wenlchen, Spiegel enSalf-

pot na de Kop te werpen, om datwe niet toe en ftaan dat

haare Aangefigten dus ontmaaxfeld wel deftig vercierd zijn;

en o erlulx meteen Groote M Ichrijven dat de Jongvrouwen
met allerlev fotte en qualijk-verkofe Teuy-eri;.g konnen
Mooy fijn. Daar en tegen, om datwe elders wat ruym van

'tLang
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"t Lang Hayr der Mannen gelproken hebben , fal mogelyk'

wel eenPhameefchcnVVerk-heylig, de Barbier-fchaar op de

Bybel leggen , en ons onder verdoemende dreigementen po-

pen te bewijfen ,
dat het felve volgens den Theologifchen

Knip , niet langer dan even over de Oor-lellen , by de Chn-

ftenheid mag gedragen werden. Een Lamgat en Dommen
Efel , die doch werken moet wil hy Eten , fal eer luft krij-

gen ons met een Hand-fpeek of Help-zeel afte rofTen , als ver-

Saan willen hoe hy door een goet Polluur temaken, ligtvoerig

een Pak opbeuren, Dragen, en knaphandigOmboxen of ver-

voeren ial, Tonder Koopman of Hcerfchap in fijn waar ofdag-

geld te benadeelen. Die in de Vorm van haar Leden een ken-

bare Misvorming hebben , of een Brandmerk van quadc

Voorfeggingen aan haar Lichaam omdragen, fullen de Mens-

kunde enTronie-fchouwing, voor Duyvels-konft en Toove*

rye uytfchclden , indienfe flegts van verre maar konnen ver-

nemen , datter een heymelijke kneep van haren Geefi: door

kan ondckt werden : Want de Baatfugt en andere quade Be-

geerten van haren Geeft , fchept te veel genoegen daar in„

dan datfefulke Gebreken inde Ziel, door yvertot de Deugd,

Zedelyk verbeteren, ofmettertijd geheel uytbranden fouden.

Die in 't Spreken en omgaan met andere Menfchen lïch vuyle

manieren en onbevallige VVefpen hebben aangewend , ful-

len haar laten voorftaan , datwe Gek worden , of haar van

Meta aan willen Kinds maken , wanneerfe fien datwe ook

poogen te leereii hoe ymand v^rftandelijk en welgemanierd

fal Spreken , Vragen , Belaften, Onderwyfen, Aanhooren,

Stilftaan, Zitten, Gaan, Loopen, ofyets anders doen. Doch
hoe een Gramfteurig of Toornig Mcnfch fich onbeliiyft aan-

ftellenmoet, dat hebbenweop 'fijn Plaats alleen tot de Schil-

derkonft, en geheel niet tot de Zede-leer ingedrayd; Want
men moet geen Luylèn in Pelfiïên zetten ; en een Kriegel Herf-

fcbekken falbuytendat, wel ligt genoeg gelegentheyd foeken,

om tegen ons iryt te vallen. Dus wetenwe dan ook dat die ge-

ne , welke meer natuurlyke Luft in 't berifpen vinden , dan

MoedenVerftand hebben om fejfs yets frays aan den dag te

brengen,ongctvvijffèld hier de misflagen foo digt als Haft liillen

weten op te vangen. Want het fal den ecnen aan de Lamme
Styl, den anderen aan het onbevallig Duyts, en ymand mo-
gelijk aan de SpcHing haperen; Geljk mede ecu ander feer

veel
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veel dingen qualijk Tullen te pas gebragt fchynen. Onfe Ver-
toogfcheticn belangende , die konncn onmogelyk vry blyven,

van hoe grooten Afkomftmen die mogelyk wel fou konnen
betoonentefijn. Want een Pluys-pens, onkundig in de Tey-
kenkundige Vryheyd , lal in 't berilpen van een riayrtjc,

een Vinger of een Hand, ofdat noch van minder belang is,

elk pogen wijste maken, dat hy 'er grondig verftand van heeft.

En die dart niet en verftaan hoedanig dekieyne en Toevallige

Misilandcn door d'Algemeene Deugd en VVelftand eenes

Dings moeten toegegeven en bedekt blyven; lullen de liyzien-

de Oogen vanlülkeBeriiperb, eengroot Üordepl toelchryven.

Och ofal onlè Lefers willen hoe benvaarlijk het valt yets in

duldanigen Stoffe buyten beftraffing veert te brengen, deOn^
belcheidenfte ©nder hen foude ons r :- iilciiien in velen venchoo-
nen. Immers ifteen bekende Saak dat de koftelijkfte Wyn
door dikwiis ovsiftorLen , fijn beflcGeur en Kracht verlieli

'tGeene dan door veel Handen moet pafTeeren, moec fig in

'tfelve gevaar begeven. En door hoeveel loevallen een wel
ontworpen Ding verknoyd kan worden, liiixis te bekend dan
dat het een redelijk Menfch noch löu moeten ingeftampt wor-
den. Dus verlieit een fray Denkbeeld te mets veel van lijn

Swier eer het in eenTeykening overgeftort is : En een goede
Artcykening moet duifend gevaren ondergaan om door een
Stijven en niet Teykenkundigenri2atrnyder,jam.merlijk ver-

minkt, of heelverbrot te worden. Ja als alles noch tamelyk
gelukkig in 't Koper bcarbeyd is, falvaak een Dronkeen Kool-
fvvarten Mors-priem van een Drukker, met de laadte Hand
daar aan te leggen ( op dat ik foo fprccke } al den bruy ver-

derven. Daar leyd dan al de Konft ; I)aar Icyd al de Sorge ; Ja
da:irleyd al dcBekofting; en daar blyit geen andere VVinll
over dan een Korfel-hooft , een milhocgd Gem.oedt, enkley-

nenDank. Een fchade voorwaar die aan de 7 iel niet en kan
vergoed worden , als met fich krachtelyk in te beelden en ver-

fekerd te fijn, datmen geen ooriaalï van fijn felfs (juaad en is.

Dus befluyten wy dan ook boven alles dat ons \aü 't gelèyde (bii

mogen overkomen, datter ligtgeraak'e Menfghen luüen ge-

vonden worden, die een Gat in den Hemel (ouden flaan, by-

aldienfeons totLofvan d'Algemeene Tcykenkunde hoorden
(eggen; Datter geen VVeteniciiappen noch Oei^èningen aan

dcMenfchen gegeven fijn, die een grooter Uyiftrekking tot

air* %.
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alles hebbcn,dan de Godgcleerdheyd en de Schilderkonft.Lachï

vry Leler hcbje ] achens of Spottens luft , over defe VVonder-
fpreuk en ongelijke Samenfchikking; hetWoord ifferuyten'

wy hcbuend geièyd. Doch wy gillen alsje uytgelachen liilt

hebben, datje mogelyk beter bcquaam fïütfijn, onfe Gedag-
tJiivanwat nader by tebelchouwen: Enwy mogen heel wet
iyeudat gyiülxook naukeurig doedt, terwijl wy ons met de
VVaarheyd, als met een Schild tegen alleBlame indefen ge-

dekt houden. En lbo ymand mecnddat deLaatdunkendheyd
noch boven de geleyde Oeftèningen draaft, wy lullen hem ge-

]yk geven en leggen dathy de Man is, die met lijn Doen be-

wyft dathy de VVaarheyd beleefd. Vaard wel , terv/yl wy vol-

harden willen, om löo eenige defer Dingen u behagen mo-
gen , ook ons Lang-voltoyde Boek van de O r r i n e e R i n g,

of Inventeering enSamenfchikken derHiftorien (daar inde
Verkieling der Beelden in haer Samenkoppelingof Troeping,

de Kleedmgen , Vercierlèleh , Zeden, Gebruyken en wat
voorts totGrootsheyd en Verryking van alle Ordinantien moet
bedagt werden , na de Antikc Maniere geleerd en uyt de Oud-
heid lal ontleend wefen) by gelegcntheyd den Liefhebbcu
mede te deelen: V\^ant al onlèn Roem leyd hierin, datwe
mo^enzynBemindcLefer, • '.

^0''Ji'eji T>icnfiberejden

W. G o E R E E,

N A-
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EN J

Schilderkonftig Ontwerp
DEK

MENSCH-KUNDE.
I. HOOFTSTUK.

Van de algemeene noodfakelijkheid der

Menfchkimde tot de Teyken en
'

Schilderkonft. ^c,

Ndien daar eenige beminnelijke we-

tenfchap waar , in welk een verflandig

en geleerd Schilder op 't minfte mogt
onkundig bevonden werden, ten magh
hem op 't nauwfte genomen, aan geen

gedeelte van de Menfchkunde haperen : want be-

halvcn het onwaardeerlijk nut dat al de voornaamfte

wetenfchappen uyt de felve ontfangen , fooleyd t 'er

ten opfigt van de algemeene Schilderkonfl: , een vol- WenfcJikun-

ftrekte noodwett , die Tonder eenige bewimpeling schUde!" ten

ofverfchooning , alle Teykenaars , Schilders, Beeld- "y'^'fte nut.

houwers, Giet oefFcnaars, en dicverftandelijk van

der felver Konftwerken willen fpreken ; ten uitcr-

ften verpligt , grondige kennis te hebben , van de

ware Schoonheyd der Menfch Beelden : en hoeda-

nig de maatredige Proportie moet gefchiktzijn tot

de bediening der Ledematen ; op dat die in en on-

A der
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der de beweging, welk tot de doening der Adicn,

^ en tot de zicnelijkc uitdrukking der Palfien ver-cyft

werd , wc! beftuurd mogte werden. Gelijk ook de

kennisvan de uitwendige gefl:alteen koppeling der

Beenderen, aangaande haar form en plaats, bcneffens

de bediening der muskeien, die de gefeydc beenen

met vleefch omkleedcn , tot de nauwkeurigheyd

der Menfehkunde geenfints kan uytgefloten blij-

ven ; om datfe niet alleen de voornaamc werktuvgen

7ijn , waar mede een IMcnfch, door middel van de

levende Gceften , volgens 't gebied van de redelijke

Ziel , fich felven ordentlijk bewegen kan , maar ook

den geheelcn menfch binnen een fcer Edelen en by
na onnavolgbarcn Omtrek bepaalen. Invoegen wy
onbefchroomd durven feggen , dat een Konftenaar

die fich hier in t'eenemaal onkundig en verlegen

vind , niet de minfte grondveft kan hebben , waar

op hy fich (elven voor een groot mcefter in de Schil-

derkonft kan uitgeven ;
gelijck hy ook geen be-

quaamheyd Tal konnen hebben , om van de ftelling

ofware fchoonheyd der Beelden , verftandclijk te

redeneeren.

Gftuv^enif- Van over langh hebben niet alleen Geletterde
fen die luix nianncn , noch groote Schildermeeflers , maar ook

veel vermaarde Ontleders onder de geneeskundi-

gcrs , crnftig aangedrongen dat de kennis van het

maaxfcl des Menfchen Beeld , fecr noodigh was tot

alle natuurlijke wetenfchappen in 't gemeen : en dat

die in het byfonder niet alleen diende verdaan te

werden van de VVijsgceren,Genees en Heelmeefters,

maarby uitncmcntheyd ook van de Teykenaars,

Schilders, Beeldhouwers, Gietkundigers, Plaat-

fnijders. en alle navolgers van het natuurlijk leven;

op diit fy alle de beroeringen en bewegingenvolgens

de
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de natuurlijke en toevallige fchicking der ledematen

en deelen in den geheelen mcnfch , na allerhande

ftaat en voorval , op een kenbare bevallige en leven-

dige wijfe fouucn konnen afbeelden.

Wanneer v^y nafporen willen , op wat grond en
ueMenfch.

om wat reden de Schildcrkonft en Beeldvorming, kunde heeft

certijts onder de Grieken en Romeynen , van de ge-
d'e°koDft aU

hcclc wijshcyd foo hoog is verheven geworden, wy leen vet-

fullen waarlijk bevinden dat het alleen de weten- maakt/^'

fchap der Menfchkunde gcweeft is ; welke d'Antij-

ke Schilders en Bootfeerders fecr nauwkeurig aan

't beftuur van hun pingeel en beytel hadden veree-

nigt : waar van ons de getuigeniffen in de Schryvers

van dien tijt, en voornamelijk inde oogfienelijke

blijken van ontelbare fchoone Statuen in koper ge-

goten , en uy t marmer gehouwen , tot op den dagh

van heden overgebleven zijn ; en onder de bewaar-

ders der fraye Outheden.en bcmmners der Konften,

niet alleen als Oude Relikien dier tijden en volken,

maar als deftige en navolgwaardige Voorbeelden der

Schilderkonft , en algcmcene Menfchkunde geher-

bergd werden.

Maar gelijk als ons wel vele Konft-oeffenaars gee-

ren fullen toeftaan dat de Menskunde noodfakelijck

van den Schilder moet verftaan ii j n , foo veel immers

d'uytwcndige trek , in de befchouwing van 't maax-
{<„„j^^'^glj

fel der leden en onderhoorige fpieren aangaat. Soo van veic wel

en konnen doch fommige niet al te wel verduwen, mlfim^y-
datmen haar beflipte regelen wil voorfchrij ven, om g^" g'ot^d

alle uyterlijckeen inwendige deelen, tot deveran- ^"*°'P*"»

derlijcke voorvallen der menfchelijke aótien en doe-

ningen, ji tot d'uytdrukking der PafTienen Ziel-

togten felfs te lecren uytvoeren ; Op datfe alfoo niet

flegts gefchilderde , maar ook fprekcnde , bcwcgen-

A 2 é^i
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de , werckcnde , en denckende beelden in haar Ta-
fereelen fouden vertooneri : en voornamelijck ken-

nen eenige van kleyngefigte niet .wel lijden datmer»

haar dit uyt d'Anatomie ocflFening by wijfe van

ontleed kunde voorfte'len wild. Doch dat de Oude
en al die , die vermaarde meefters geworden fijn5

'Oude he b- daar op hebben toe gcleyd , en defelve wegh fijn in -

''^"k'in'de §1^&^^" > konnenwe met vele blijkenen getuygenif-

Mcnskuiide fen waar maken , Tonder ons eens te oekreunen , wat
gcoeÉfend. ^^ fommige tcgenfprckers uyt d'overblijffelen van

ccnige oude ftccnen en lamme beelden , die in fom-

mige Bas-relieven te fien fijn , mogtcn voort bren-

gen , om te bewijfen dat die tijden onkundiger in de

Menfchkunde, dand'onfe tegcnwoordighzijnge-

weefl: : om waar van de gefchapenheyd te verftaany

Devcivaiic vz-y moetcH aanmerken ;dat fulx de vervalleen kun-

fe" eeuwen fteloofe ccuwen moet toegefchreven werden , die

moeunen qqy[[ egp langen tijd na de b'oy-tijt ingekomen zijn.

w'i)tdct goe- Alsweinonfe Bouwkunde breeder hebben aange-

tb'Z^"a
*^^^^^"<^- Wilmen weten hoe d'Oude de Menfch-
kunde gcagt hebben , den vermaarden Vhtlo^rate

fal u de woarhcyd van 't geen wy voor hebben aan

te wij fen, in defè korte woorden affchetzen. Indien

?undeTan
"

ï) yemaud , feyt hy , de Schilderkonfl: regt fal oef-

den ouden
^^ fencn , hy moet niet alleen de uytv/endige leeft

ffgciehcut. „ van het natuurlij ck wcfen en geftel des menfchen

„ verftaan , maar hy moet ook de ware eygenfchap-

j, pen van 't gemocd,fe!fs in de gene die ftil fwijgen,

„ ondeifcheydentlijck weten uyt te drukken; en

„ derhalven is het noodig dathy terdege begrijpe

„ waar in de voornaamftc kragten der menfchclijke

„ hcrtstogten gedegen zijn , die men foo in de opflag

j, der Oogen, beweging der wingbraan , wappering

,j der kaken , mont en lippen , roeringe der handen,

„ als
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i, als in al de reH: befpeurd : ja hy moet alles waar-

„ nemen dat het oordeel des befchouwers eenigfints

„ verfterken kan , om d'innerlijke dcnkingh der

„ beelden ( het fy dan datfe gemengd fijn met uy-

,) terlijke doeningen van het lichaam , ofte datfe

„ flegts enkel en alleen in den geeft werkende , in-

,> wendigzijn) duydelijk te bekennen.

't Is ons ook niet onbekend dat d uytvoerige ken-

nis der Schilderkunftige Anatomie by fommige lee-

ge verftanden eemgfints flegt te boek ftaat j en dat

vele meenen datmen door te veel kennis daar van te ^^^ mt^ZT
hebben , niet ligt kan nalaten , defelve te uytbundig ^^^ <^^ aider-

te oefFencn ; <ifte datmen daar door te ligt gekitteld nfi^"dcr

werd, om over al , oft paft of niet , te laten blijk- mensbeelden

1 1 r 1 n 1 11' nadecligaan
Ken, datmen lulxverltaat.; en datmen andere , die de kunit is,

offulxfoo fixniet en hebben , of befchreumd zijn
otdcneihcyt

daar mede te pronken . daar door wil trotfeeren , en

van de loef fteken : invoegen datfe wanen dat indien

fulke Meefters niet te ftout op haar kennis waren , fy

fouden fulx niet foo gemeen en overal laten uytkij-

ken.En dit is de reden waarom defe foo noodige ken-

nis , niet alleen by eenigc is tegengefprooken , maar menskunde

ook mogelijk by fommige foo jobcr gcocffend werd. ''y fcmmigc

Tc meer hebben fommige d'Anatomie in de Schil oèffend is,

dcrkonft tcgengefprooken , wannecrfe fagen , dat

veele haar daar in het fy dan door dwaling , ofdoor

agteloosheyd of anders quamen te vergrijpen; en

hare Naakte beelden met feer harde Muskeien, ja als

gevilde Anatomie-manncn quamen te maken.Waar-
om wy dan ook , om defe befchroomde geeften niet

bang te maken,hct hatelijk en onfchildcragtig woord
AïiAXomie veelfints achter de bank fmijten , en noe-

men defe nutte wetenfchap liever met een figter

naam Henfchk^wide : alhoewel de eerfte benaming

A 5 alie-
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airede onder de fchilderkunftige konftwoordcn,

ingehuldigd en gemeen genoeg geworden is. Op de

refl: antwoorden wy ^ dat alhoewel , behalven de

brodders, felfs eenige van de beroemde meefters der

voorige eeuwen, niet geheel vry van de gefeyde mis-

flagzijn geweeft, en fomtijts Naakten hebben ge-

Misnagïfl maakt,daar aan men deSpieren en muskeien niet met

d^bSe*^
'" een fagte twijffclagtigc betrccking, noch met een be-

vouw opge- klonckene vleefigheyd , ofpoefeligheyd , of veilige
npmen.

ontfpanningh , ofvolkomen opfpanning en gehoor-

faam werkende volfappigheyd , maar die veel eer als

klotfenen fchollenvan harde klippen op en aan den

anderen gcflanll: , fchijnd te {ien , men nogtans

de miftafting van eenige dier groote Geeften

foo feer niet en moet afleyden van de al te grondige

kennis der muskeien , als wel daar van voortkomen-

de , dat alhoewelfe \ rcgte pad bewandelden , fy

mogelijk noch niet ver genoeg daar in doorgeboord,

hun grondige kennis niet gcnocgfaam met de beval-

ügheyd van 't leven en de fchoonheyd hebben we-

ten te vcreenigen. Onder 't welk ook v/cl kan ge-

fchied zijn , dat eenige te veel hebben opgehad met

de kennis harer Menfchkunde te nadrukkelijk te

vertoonen. Doet 'er by dat de Schilderkonft ook
haar eeuwen en tijden van afwifleling is onderwor-

pen geweeft j infonderheyd wanneerfe in Italien by
na t'eenemaal vervallen en te foek geraakt , flegts van

In de verval- eenige arbeydfame geeften en fchrandere verftanden

ic kunit-eeu- •y^rierd OD ccholpen ; onder welke herftelling fommi-

dingen al- gc nict wel cl eenvoudigltc wandelpad van het waar-
lecn tot^ een agtige leven konnende houden, te mets daarvan

maakt, om fijn afgedwaald. Engelijk in fulke tijden veel din-

o ^dTbecn'" 8^" ^^'^^" ^°^ proefftukken fijn gemaakt , in welkfe

te brcDgca. na dc waaiheyd der fake getaft en gcfogt hebben, en

buy-
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buyten fwijlfcl ook dagelijkx daar in gevorderd zijn.

Wat wonder ifl: dat in de Beelden cri Tafereelcn van

die groote Meefters , dingen gevonden werden die

vande nakomelingen eenigfints te berifpen zijn?Maar

even als men in de onderwijling der teyckenkun-

de en fchrijfltunde nu en dan de Leerlingen wel een
j„ ^^ ^^^j^

onnatuurhjken of teduydelijken Trek voormaakt, dringd.rvcr-

omd'onderwijfing te nadrukkelijker en kenbaarder derkonfifun

aan den leerling te doen, foo hebben ook veel trefïe- noonakdijk

lijcke Geeften der Schilderkonfl: ; willende de ge- mafkrcfie'

hecle weereld in 't verftaan der muskeien , dienft "'^^ /onuec

doen , defelve nu en dan te onnatuurlijck (lerk aan- uonuea ii^n.

gewefen , alhoewel de meefte en befte nogtans foo-

danigzijn,datmen niets aangaande de teyckenkun-

dige Trek ofplaats ofwercking , fouw weten te be-

rifpen. Endüfdanige voorbeelden van de nakome-

lingen, forntijts te onverftandig nagevolgt, heeft Hnedoor

te weeg gebracht dat ecnige behagen daar in fchep- gn.ge d^gè

pende , hartnekkig daar in volhard hebben ; fich
^"J!';"

'^^'^

latende voorftaan dat hun doen , met dat van haren gepUüizijn

IVleefter of goede voorgangers genoeg kon goet ge-

maakt werden. En dus iflet bygekomen datter ook

fomtijts hiodcn in de Schilderkonft lijn opgekomen, sdiiidct"^

^

die by na algemeen doorbraken : onder wekke de ^^''"ft.

trant van verkramte Menfchbcelden, diemen SfraU'

gers Grecpjes noemde, al mede mag ingeteld wer-

den. Gelijkmen verder in de fukkel-tijt der Schil-

derkonft , en 't leven der vermaarde Meeftcrs kan

ontwaar werden.

In die tijt dat eenige Meefters haar in de Menfch ^vat fommi-

kunde verliepen en {ommige te kort fchoien , heb- ge nucii./s

bcnfich eenige veel befcheydenderaangefttld , ge- daan ou. Je

lijk hunne 1 afereelen en printen aanwilfen. Men vc.vaiie

,
• r i 1 1 11 I

MclUkui lic

^etuygt van den Florentijnfchcn Schilder Ddlo dat icü.üi.u.ü*
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hy een van de eerfte is geweeft onder de moderne,

die met een verftandig oordeel de muskeien, volgens

de aftien en werckingen begonde te vertoonen Inf-

gelijx werd van den Schilder Eoj/o verhaald dat hy
de Dooden fteciswijfc ontgroef, en met groote neer-

ftigheyd daar een Anutomie of Menfchk^nde uyt

maakte. Seker die tot de algemeene Lees-oeffening

en befchouwing der voorbeelden, benefFens 't ge-

duurig Teykenen van Academie-beelden > te mets

gelegenthcvd kan vinden om het dood lichaam van

een mcnfch te fien ontleden , of fulx op een zedige

wijfefelfstedoen, die heeft de middel inde hand

om met opmerking de konflige famenftel van het

groot fte meefterftuk der fchcpping wel te door-

gronden , en 't geen hv hier na 't leven in een doode

romp il et, tot de regelen van fijn kon ft over te bren-

gen. En alhoewel de me-waarigheyd. en de eerbied

diewe vooronfen evenraenfchaltijtin on» gemoed

hebben omgedragen, ons eenigfints fchromig maak-

te, een afgeftorven menfch in riemen tefnycn, en

de gebeenten vanhaar fpicrente fien ontkleeden en

affchillcn , egter heeft ons d it niet geheel de luft be-

nomen,om fomtijts eenige nagt-uurtjes in een Dood
kamer , foodanige ontledingen by te woonen. Ons
gcmoct kragtelijk te binnen brengende, dat doch

de nootwet des doodts , vaft geftelt zijnde , onfe

lichamen eens tot verderflijkheyd in den fchoot der

aarden moeten gczayd werden , om met eenonver-

derflflijk lichaam wederom uyt te botten.Offulx nu
geheel door de verrotting , of door de ontleding ten

deelc bevorderd werd , de faak komt op een uyt.

Voorwaar een kloeke ziel behoorde te weten dat

dufdanige behandelingen der dooden , in alle ftillig-

heyd tot verbetering des verftants aangeleyd, t'een&.

maai
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maal de veragting uitOuyt , nadien die alleen opfigt

tot de levende , maar geheel geen tot de dooden

heeft: nu dewijl de levende, het fy Schilders , het

fy Gcneeskundigers of Heelmeefiers of andere

Wijsgeeren't felve ondernemen tot bevordering van

haar oeflFening, foo behoordenfe niet als met alle eer-

bied befig te zijn , omtrent een faak waar doorfê

voornamelijk in haar konft onderwefen worden.

Men behoorde dan aangaande de Menfchkundc

geen Meefters noch voorbeelden te volgen , dan

voor foo veelfe navolgers van het leven , en 't beta-

melijk wercken der Beelden fijngeweeft. Dat nu

eenij'e Meefters die al wel meenen onderwefen te

zijn , hier in noch te kort fchieten,is alleen de reden

datfê niet wel voorbereyd tot het leven komen, felfs

ook noch niet na datfe in de kennis van de uyterlijke

trekenform en plaats der muskeien al wel afgerigt 't is niet gc-

zijn : want om datfe de muskeien flegts alsmuske-
"gj'g^^a^,!^"^'

len in hanr plaats en form verftaan , en niet in haar in haar form

dienft , en veranderlijkheyd , diefe in 't bewegen " ^" ""'

der leden en werkingen hebben , foo krijgenfe nim-

mer geleerde oogen in 't hooft , om die in 't leven

wel te onderfcheyden , en in haar v/erking zijnde,

na te volgen. En dus (al het dan ook nuttig zijn dat

al wat in doode lichamen geficnisj tot de levende

ovcrgebragt werd.

Daar zijn medeeenige van oordeel datmen door

het veel en gcduurigh na teyckenen van fchoonc

Statuc-beeldcn ver genoeg in de Menfchkunde in-

booren kan , en dat al die Schilders wijfliik en wel Hoedanigci

j .
I • > 1 1 I !• menskunde

doen, en tecnemaal m t rcgte pad wande'en dieuytdcstatue

haar daar geheel aan overgeven. Doch dit en kan J'"''*^?
"

ons al mede niet verder brengen , als de voorgaande

oeffening: want fchoon ook yemant fijngantfchs

A 5
leven
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leven daar in had door gebragt , hy foude doch
noch door een vremden bril , kijken : en niet eer

een klaar en verftandig begrip van demeefte din-

den vcrfehii- gcn in 't Icvcn hebben , voor dat hy grondig de ont-
jcn^vcci vanjeJings gp inledingskundige Anatomie, beneffens

de bediening die yder zicnelijkc muskei, in aller-

hande doeningen heeft , verftaat.

Een Schilder onfestijts plagt te feggen, dat die

haar te veel,en te ftout aan de Statue-beelden verga-

pen ; dikwils foo een ftijve zedigheyd en loome be-

weging in haar beelden aanwennen , als de fteenen

felve. Ik lïe liever feydc hy , datmen in de beroe-

ringe der beelden een verkramping vertoond als dat-

men my d'oogcn met fiilke geefteloofe koolftronken

befwalkt. Seker een Schilder die niet anders en weet

dan de bloote omtrekken der fchoone leden j en de

muskelcn der Statue-beciden in haar teykeningh en

gedaante na te volgen , fal iich feer verlegen vinden

wanneer hy cenige beelden na feker gegeven voorne-

men moet fchicken,op datmer waarlijck de vercyfte

„^ . . werckinch , en geen andere , in zou zien. Ta hy fal

veriegent- Iich genoeglaam onbedreven m de Mcnlcnkunde

tSnde^dc?'
'^i"^^" ' wanneer hy flegts in de CoUegien Akadc-

ware Mens- mie beelden fal Teykenen
;,

als niet wel konnendc

bicDgJ°°"' waarnemen door welke mcefter fpelende Muskelcn,

en Partyen, fijn voorgefteld beeld in 't leven werkt;

op dat hy die nauwkeurig in agt nemende , en wel

navolgende, die ook aan fijn Beeld fou konnen ge-

ven , en maken dat deadie van fijn Teykening met

, De Tcran- die van fijn Model , welwerkende over een ftemd,

daante^det Want nadien de muskekn volgens d'ontelbare ver-

muskeicn fcheydentheden der werckingcn, oneyndig verfchil-

Schiidcrdie° l'ge gedaantens konnen hebben; die onmogelijck
mukeurigtc üyt geen Statucn of Pronkbedden konnen geleerd
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1

werden , om dat in yder voorbeeld flegts een enkel

en bepaald geval vertoond werd: foo volgd van felfs,

datmen inde algemeene Schilderkonft , niet alleen

en moet verdaan wat yder Muskei in dusdanigen

Kdi\Q. doet , maar in wat trap en gedaante en onder-

fchikking {y fulx doet ; en wannecrfe min en wan-

neerfe meer , geweldig of ftemmingh fulx doet :

want men moet vafl: flellen dat yder byfondere

doening of beroerlijkheyd niet alleen fijn eygen

muskei, of muskeien heeft» om dit of dat lit te
i^JJs moTtcn

buygen j te regten , op te trekken , na binnen , na verft
-

buyten en elders heen te drayen en op te houden,
^"*

maar dat fulx ook door veelerhande toevallige trap-

pen gefchied. Invoegen den eenen muskei altemec

welden anderen doet mede wereken , en fomtijts

verfcheyde famen , doch noyt alle te gelijk werc-

ken; en inweynigb ftandeii, hoe eenvoudig men
die byna aanmerkr,alle geheel ftil ftaan.Want regten

en buygen , binnewaards en buytcnwaards voeren Aanmerking

\- r- n •
1 1- I--I t

over de w«-
van een lit, lijn tegenlrrijdige wcrckingen:gelijkooK king der

min of meer wel geen geflagt verandert, fchoon het ™"sl<«:icn.

eenig verfchil in de werkdaad en befchouwing geeft:

Ln daarom kanmcn ligt befefFen dat terwijl eenige

muskeien ontrent een lit werkken , datter ook eeni-

ge ftilftaan , en dat terwijl d'een tot d'uytvoering

van een daat werd voortgebragt , en vry meer dan

in haar ledige ftant opgefwollen is en fich vertoond,

andere haar wederom na binnen getrokken houden,

en als verdweenen of ten minftenfeer twijftèlagtig

zijn. Invoegen wy al wederom zien , dat het noo-

digh is, datmenfe na die verfcheyde werkingen,

verfcheydentlijck in agt neemd •, fou het mogelijk

zijn een eenige waarachtige en wel werkende Daat te

yertoonen. Maar fal mogelijk ymant feggen , men
Vin
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kan alle 't gefeyde immers in de modellen van 't le-

ven , en als men Akademie-beelden teykent , ver-

toont den •, en dat is ligt na te volgen ? wy antv/oor-

den ; of fchoon alle de muskeien foodanig in 't le-

ven gefien werden dat lelfs de minfte aankomeling

die ftiptelijk weet te volgen , dat fiilx niet meer tot

verftant van de veranderlijke beroering en vermo-

gen der muskeien in haar dienft fou konnen geven

;

dan ofeen onkundige in de zangkonft , de mufijck

noten die hy in een zangboek zag nauwkeurig na

maakte , en ondertuflen niet en wift met wat too-

nen en volgens wat kadans fy moeften uytgegalmd

werden. Veel min foude hy daar uyt konnen lecren

hoe die moeften behandeld zijn , om niewe ftukken

ofdeunen, te invcnteren.

Vecle vergrammen haar dickwils, en werden

over haar cygen doen verdrietig en moeyelijck, niet

Waarom wetende watter haperd; ziende infonderheyt in forf-

fc°ai mgeefs ^ö^ adien , dat hun Beelden gantfch niet werkfaam
op haat wcik maar fich geheel lam . loom en niet met al doende

ïncnl'"*'
vertoonen ; in welckie nogtans met veel dubbing,

nauwlijx een ecnij^e muskei hebben vergeten die niet

kenlijk aangewefen is : waarlijck, defe behoorden

te weten dat d'oorfaak daar van niet anders is- als dat-

fcdcdienfl: van alle de muskeien niet verftaan heb-

bende, die ook daar niet behoorlijk in hebben waar-

genomen , noch tot de begeerde aótie toegepaft.

Welk gebrek noch nader fal openbaar worden, wan-

neer wy op 't cynde defes boeks met verfcheydc

voorbeelden fullen aangewefen hebben , welke mus-

kelen met naam en plaats , in defe en geene byfon-

dcrc a<5lie oogenfchij nelijk haar ampt moeren bc-

klecdcn.

Dat van outs-hej: de Gfootfte Mannen, het mee-

ftc
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jfte vermogen der Schilderkonft hebben gefteld in

die Menlchkunde , welke daar leerd de fchoonftc

Icdenftemmingh beneffens d'uytddrukking der le-

vendige beroerlijkheyd in de muskeien j dat en

blijkt niet alleen daaruyt, datfemet d'uytputting waaróm de

van al haar verftant en arbeyd by na alleen in 't ver- naakte beel^

beelden van Naakten , of flegts halfgekleede Beel- de Kondcna-

den hebben bezig eeweeft i maar ook groot-deels f^" ^°° ^"*

, . ° °
-rr^ T- ' t

«maakt ca
iiyt de vcelagtmg en groote getuygeniütrn die er de geagizijn, j

geheele wijsheyd der Ouden van geeft. Sy waren te

meer tot het maken van Naakten befigh , om dat al

het goede en prijfenswaardige daar in, geenfintskon

verho 'en blijven : Scneka feyde, waar de bloote le-

den zijn voorgeftelt , daar plagt het ftrax openbaar te

werden , watter aan de leden , aan 't getal of aan de

orden was ontbrekende. En gelijk d'oude Schilders

en Gierkundigers die na een onfterffelijken naam

ftreefden , hun lieren voorftaan , dat die fich onbe-

rifpclijk in de naakten der Menfchbeelden wiftete

dragen , genoegfaam tot alles bequaam wierd , foo

hebben fy ook nagt en dag met d'aldergrootfte neer-

ftigheyd daaromtrent befich geweeft. Ook is liet

fpreekwoord al out ; die fijn Hercules wel kan ma-

ken fal fich met den leeuwen huyd niet veel bekom-

meren. En dit heeft buyten twijffel te wecgh ge-

bracht dat het getal der naakte Statue-beelden in de

bloy tijd der konft foo ruym is uytgedegen, dat mcr

noch menigte van d'overgebleven kan befchouwen,

die door 't menichvuldig navolgen en hermakende

wcercld in houden. Het ftondookdie verftandigc

Menfchkundigcrs ligt te denken , dat terwijl de

ilegte Meeftertjes en Knoyers de onberoerlijkheyd

en gebreklijkheyd harer beelden onder d'optoylels

der kleedingen , en rijckgeployde drapperyen qua-

mei
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men te verbergen , en 't oog des gemeenen volx be-

guichclden , fy met haar wel verftane Beelden , die

fondereenige bewimpeling als aan de naakte waar-

keyd konden getoetft werden , de grootfte eer by de

Konftkenders en Menfchkundige befchouwers fou-

den inleggen : en datfe by gevolg alle de andere wer-

ken van die en de volgende tijden , foo doende beft

verduuren konden.
, 1

. n.

Soo iflet boven alle 't gene gefeyd is ook misgetalt,

te meenen datmen alleen door veel na het leven te

Teyckenen ( en dat even foo als 't ons voorkomt te

volgen, ) tot de voorgeftelde trap der ware Menfch-

kunde kan komen : want nadienmen met onbe-

reyde oogen en zinnen, tot het Leven komende,veel

dingen in het leven niet en kan fien , omdat noch

dooreen byfondere voorbereydinge de oogen niet

open gedaan zijn , ( offoo menfe ziet , niet verftaat

watfe in dat geval daarmenfe ontwaar werd, voor

dienft en werking hebben)foo gebeurd het datmenfe

onkundig en onfeker aantaft ; en dickmaal ftilftaande

fpieren 't onregt in haar uyterfte vermogen,en fterck

werckende in een gemeene , of geheel niet wer-

kende ftand aanfiet en vertoond, 't Ver-eyft dan

datmen voor af weet wat alles beduyd , niet tegen-

ftaande fommige dingea fich alleen twijfteJach-

tig op doen;cn kend wat form en treek de muskclen

hebben/choonfe maar half gefien werden-, waar een

muskei begind,waar hy eindigd,ofmet fijn fteert of

pees fich onder een ander inplant. Waarlijck, I. &e

u.ederous- y cntafte niet geheelmis, als hy feydedatde

&vg"n" Schilders welcke naakte beelden buyten de gron-

docning ver- ^ ervarentheyd der Menfchkunde fchilderden,

laK^n m«r niet anders dan de opperfte huyd der beelden maak-

Ja'n 7e bed- ten,maar aiets van het Beeld felf , noch yets dat aan

den.
"^"
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fijn werckelijcke adien ofinwendige geeft deelach-

tig is. Men leeft van fcker vcrftandig meefter die

van fijn leerlingen niet alleen begeerde dat fy in het

onderfoeken der muskclen die fouden afteyckenen,

en by gefchrifte aanteekenen wat Spieren en Pefen

fich in yder lit volgens fekere bepaalde aclicn en be- Naukeotlge

wesingcn lieten fien of verfcholen of het meefte ™*°'«" o"*
c^ O den fl2rt occ

werk,ofniet met allen deden; maar hy begeerde felfs muskclen te

datfc ontrent de lichaamtjes der kleyne kinderen,van
»^'^"°*

haar geboorte aan tot hun volle wasdom en van daar

tot haar hoogfte jaren , door alle trappen des ouder-

dom s en verandering die in yder lit en in de famen-

voegfelen valt , fouden opfchrijven , welcke dicker,

wslcke vetter , en welcke magerder wierden ; en

met welck een onderfcheyd , fy in d'een en d'ander

ftaat en ftand te kennen waren : 't geen waarlijck

een groote ervarentheyd heeft te weegh gebracht.

Dien treffelijken Onderwijfer wilde dat fijn difcipe-

len haar geheel en al aan de leere van de Natuure en

wetten van het Leven fouden overgeven/onder daar ^^° SchllJci

niet alleen niet afte wijeken, maar daar ook niet als tegen de

on^ehoorfame Lcerkinders teeen te knorren , en te
petten j^n

T -1 I 1 I
• 1

de natuyr

morren : want een Schilder magh hem noit laten twiftrcden»

voorftaandatter wetten of regels in de natuur ofin

't leven fijn , die in haar fclven onvoegfaam , laftig

of moyelijkzijn; zulxdat hy wenfchen fou datfe

hem te geval anders waren danfe fijn ; ofdatfe mog-
ten toelaten , foo't mogelijk waar , datfe door hem jcg^i^^Jdc

wat verhanffeld wierden. Maar hy moet de wetten natuyr v(

van 't leven foo aanmerken, datfe enkel en hem alleen "Zvt&in^

tot voordeel van fijn konft, foo alffe zijn,geftelt zijn.

Voorwaar de Menfchkunde is tot de Schilderkonft

foo algemeen noodfakelijk datfe felfs van de Konter-

fey ters enLandfchap Schilders behoorde wel verftaan

te

vooc
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te zijn. Want dewijl veele foo verfotfijn, opecH

kleen gedeelte datfevan dekonft verkofen hebben

om daar in een meefter te zijn , foo gebeurd het datfc

al de reft der fchilderkonfl: laten varen ; en verzey-

len metter tijt foo ver datfe naulijx een ftuk van

een lijf, ofeen fchoudcr , arm of hand meer aan den

hals van een Konterfeytfel weten vaft te maken ; of

A?nZj^tl' elders een beeldeken by te ordineeren.

Menfchkun- Qm dan dcfe ftoffe verder op de voegfaamfte wij-

Terhanddcn. Te te verhandelen , foo fullenwe de Menfchkiindc

eerftelijck in de eygenfchappen der Schoonheyd en

bevalligheyd aantaften, dan de Proportie der Leden-

ftemmmgh; beneffens het natuurlijk maakfel, en

dicnft der Ledematen ; en dan voorftellen hoedanig

de lichamen in haar gewigt en tegenwigt , onder het

beftuur der beweging in allerhande doeningen eti

adien, fich gedragen , ophouden en redden konnen.

En na datwe dan d'eygenfchappen , en de middel

om allerhande paffien en hertstochten , uy t te druk-

ken fullen aangewefen hebben, foo fullen wyd'in-

wendigeen uytwendige leeft des menfchen- beeld,

dat is fijn vleefch en been , ontleden en verklaren, en

aanwijfen de plaats , den dienft en vermogen van

alle de beenen.gewrigten en muskeien daar om heen,

door welck een gefont en verftandigh menfch na het

beftuur van fijn wil , alle fijn adien uytvoercn kan.

En op dat fulx van ons te lichtvoetiger en met meer

>

'^^JJoo"'.^

^* "^^ ^^^ Schilderkundc fouw konnen verrigt werden,

fchetfen ful- fullen v/y een tamelij ck getal vertoog-fchetfen by
icDzijn.

brengen , diecenige vanonfe gedaghten nader dan

onfe woorden fullen konnen aanwijfen ; en wel

voornamelijck die, welckcde ftants gelegentheyd

der beelden in haar verfchcyde acticn , bewedngen,

poogingen, en beftuur des gewichts en tegenwichts,

foo
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foo in de gemecne als in de iiiterfte vermogens aan-

gaan. En gelijk het ecnigfints betamelijk is , dat de

Voorbeelden door welkmenonderwijfen wild, vry

fijn van de aldergrootfte berifpingh , dagten \vy beft

te doen , ons onder andere te bedienen , van eenigc

Modellckens , dicnwe niet aan een geringe , maar
aan de goede hand van den Grooten Schildermee-

fter Nicolaas Poupjn verfchuldigt zijn. Ons laten-

de voorftaan beter te doen , die , it gebruyken, wel-

ke ons gelukkigh , en teenemaal tot ons voornemen

afgerigt voorquamcn , dan na andere van minder

geagtheyd om te iien ; ofte datwe in gevaar fouden

geftaan hebben , die van een ander volgens onfe mee-

ninge wel te laten ontwerpen : alhoewel wy aangaan-

de fommige geringe misftellingen , de menfchelijkc

ftruikelingen niet geheel hebben konnen ontduiken.

II. HOOFTSTUK.
Fan de Schoon heyd en Bevalligheyd

der Menfth-beelden , en waar
in die beflaat.

HEt fal buvtcn alle twijffel aan de Schildcrkonft
J^^l'^^^ft^;,'"

ten hoogften voordeeligh zijn , altijtde mee- hei aiujt

fte Schoonheyd en volmaakthcyd der dingen die
'"fchoi^ftc

verbeeld werden , te bevorderen : Want gelijk ons te verkufcn.

de gcfchape dingen beft behagen , welke fchoon en

volkomen zijn , foo blijft 'er geen reden over , waar-

om de nagcboodftc dingen niet de fdve bevallig-

heyd aan het oogh van den lk(chouwer fouden zommigiec

voortbrenccn. En alhocwclmcn in de Tafercelen iiJk is i"'^':

\ \- ^ f \ 1 \\ • 3 Konft ODK
veel dingen khoon Kan noemen , welke m i natuur- fjav.

li lijk
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lijk Leven leelijken verfoeyelijk , ja mi«smaakt zijn»

'oo moetmen fulx alleen aan de verftandige en uyt-

voerige navolgingh van de veel vermogende Schil-

dcrkonfl: opdragen , en die ook veel eer ^my en

Die het Lcc- konftig dan Schoon noemen. Doch wat de keur van

•[ schoTnc 'f Leven felfs belangd , wy weten dat ook die men-
bcmindis fchen

f
foofet anders waarlijk fijn) welke meer

^^* behagen in het Leclijke en Wanftaltigckonnen vin-

den, dan in het ScliDoneen Wel gemaakte, feli's voor

Lceli'kc Monfters in de Natuure te houden zijn.

schftonlieyd 't Is feker dat de Schoonheyd voornamelijk be-

föchrtivVn.
^^^^''^^ geteld te werden onder de dingen die onver-

beterlijk fijn. Vele onder d Oude en Jonge hebben

gemeent dat het niet wel uyt te fpreken noch te be-

palen was , wat het eygentlijk is , dat wy Schoon

noemen ; en dat het overllilx niet net kan aangewe»

fen werden , door wclcke Waarnemingen , die vol-

komen en feker te verbeelden is : Ziende eenigeop

de verfchillige Keur der Oordeelders , andere op de

verfchillige trappen der Voorwerpen inwekkdietc

kennen en t'ondcrfcheydcn is ;
gelijk dan ook tof

noch toe de verftandigfte onder defe , Ziende de
Schoonheyd Keur Van Schoonheyd in gefchil hangen , befloo-

ver"cheyde tcu hebben , dat 'er in allerley aart, een Schoonheyd
gtonden. ^p oneindige wijfen te vinden is. En nadien niet

kan gelooghent werden datter ook trappen in de

Schoonheyd zijn , en datmen Schoon , Schoonder

en noch Schoonder vind ; foo ifler geen reden die

ons belett te dencken , datter ook een Alderfchoonji

JeendTózt-
'^^' ^^ Aïijloteles gevraagt wicrd wat Schoonheyd

men niet was , en waarom al 't geen Schoon is , bemind werd !

moeft^wat aniwoorde hy : Dat is een Blindemans vrage. d'Heer
Schoonheyd j^ats heeft hem over de verfchillige Keufe der

Sci^onheyd evenwel niet ruymborftig derven ver-

klaren,

was.
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klaren> want hy fpreektcr elders defc onfekere woor*

den van

:

lAen twiji noch evenjlaag , 7netJ twijffeld overal-,

Wat datmen in den Menfch voor Schoonheyd
keuren fal,

Dam is nauw lenig Volf^of't heeft verfcheide Gronden,

Waarop datjmand Schoon o/Leelyk werd

bevonden,

Seker nadien de verfcheyde Volken ook in 't ver- iti de Keut

kiefen en goedkeuren der Schoonheyd niet alleen ver- ^"d we
T'

fchillig zijn 3 maardatter ook fbmmige gevonden fomtijtsook

vi^erden die de Leelijkhejfd en Mismaakthejd ten
^ey^^voir'

opfigt van andere Oordeelders , voor de Schoon- schoon atn-

heyd ftellen ; fulx heeft menig onvaft herfTebckken ^' ^"'

in twijffel gebragt; of de Schoonheyd niet wel

flegts in een Keur , of in een Mode , ofin een eigen

Zinnelijkheyd der Menfchen beftaat. Want datter

Menfchen gevonden werden, die een eigen vry willi-

ge vcrkofen Schoonheyd onder hun Land- aard po-

gen in te voeren , en de aangebooren Schoonheyd,

die hun veeltijts mishaagt , door geweld en konft na

hun fantafie poogen te verbeteren ; daar van fijn

veel blijkken en getuygeniffen. Men fegt dat die van

Cuniana , om datfe Schoonheyd ftellen in fmalle
tj^j^^'?**^"

Tronycn , de hoofden der Jonge Kinderen tuffen veaigt.

kuffentjes van boomwol prangen. Andere bevallig-

heyd in platte Tronyen ziende , duwen met den

duym , de niewgeboren Kinderen , de neus in. An-
dere verfot op lange Lel-ooren , hangen de Kinde-

ren van jongs afgewigten daar aan, en rekkenfe met-
ter tijt tot op de Schouders. By d'inwoondcrs on-

trent de riviere Cabtn , ift de Mode d'onderfle
'

~ ~ B a Lip
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Lip foodanig te doorbooren datfer de tong konnerl

doorftcken. By andere ifl: een Schoonheyd de Oog-
fcheelen om te keercn , fulx datfer uytden , erger als

Koppen Kijfi^leeiijk^ Sommige Javuners ) en ook
d'Ottentotten aan de Kaap , en andere van fulcken

flagh, meenen niet moy te fijn , wanneerfe niet

met vuyl fmecr en koedrek , moovtjes gefliddert

zijn. Doch wy en mogen de grillen van Menfchen

die in d'ondervindingh en in de redeneeringh dood

zijn , en weynig van de heeften verfchillen, niet ver-

der ophaken , noch veel min door haar manieren

foodanig intwijftcling gebragt werden , datweniet

meer bequaam foudcn fijn te Oordeelen , welke en

Hormrn ge- hoedanigc aangeboorcn gebreken eenigfints te ver-

dc Schoon"
beteren zijn , op datfe nader aan de Schoonheyd

heyd kan on- mogten komen : 'tgeenmen onfesagtens veyligfal
dcrkcnncn.

j^onnen doen , wannccrwe wel in agt nemen , waar

in de Natuur fig 't meefl: vermaakt,of welk de voor-

beelden der Schoonheyd zijn , die ons en yder buy-

tcn alle toedoen, door een heimelijke Bevalligheyd,

( dievve wel in ons gevoelen , maar niet geheel net

noch ten klaarden en verftaan,) komen te behagen.

Eenigc nieuwe Philofoofen fijn van gevoelen ; dat

de Schoonheyd niet foofeereen hoedanighcyd , of

volmaakthcyd is van 't Voorwerp 't welk men fiet,

als wel een gewrogt , ofdaad daar afin den geencn

die ziet : \Vant fcggenfe , indien onfc Oogen langer

ot korter waren, ofonfe gefteldhcyd anders was, foo

fouden die dingen, die wy nu Schoon agten, Lcelijk,

en de gene die nu Lcelijk zijn. Schoon aan ons fchij -

nen. De Schoonde hand door een vergroot-glas ge-

dc Schoon- fien , fal verfchrikkclijk fchij nen. Invoej^en datde
^"^^ ' dingen in fich felven aangemerkt, of tot God be-

trokken , noch Schoon noch Lcelijk zijn. De geen

dan

Nieuwe Ge-
voelens over
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dan die fêgt dat God de weereld Schcx)n gemaakt

heeft, moet noodfakelijk een vsn beyden vaft ftcl-

len ; te weten ofdat God de Weerelt na de Zinne-

lijkheyd en Oogen der McnCclien , ofde Oogen en

Zinnelijkhedcn der Menfchen na de VVccreld ge-

maakt heeft. Wy bekennen dat wanncermcn de

Schoonheyd alleen in fekcre refpeden of opfigteri

neemt , die de dingen tot malkander hebben , en

aanmerkt foo alsfêr veel dingen afhangen van de

verfchillige Zinnelijkheden der Menfchen die dik-

maal fotte en ongegronde fantaficn hebben ; dat die

Wijsgeeren grootdeels gelijk hebben. Doch en is

fulx in 't algemeen van alle waare Schoonheyd niet

waaragtig > infonderheyd niet van die , welke voor-

namentlijk op de vafte redenering en op de gelijkzij-

dige proportionele famenftelling der declcn tot het

geheel , fteund. Want of wel dusdanige Schoonhe
•J'^'^JJ'^^'''^'

den by gebrek van onkunde en oordeel des Be schoonheyd

fchouwers, fomtijts ymand niet Schoon noch bc ^'j' "'"

valliglchijnen , daarom laten ly niet na , fulx cgter keur der

in haar felven waarlijk te lijn j even gelijk een wis-
^^enichcfl,

kundige waarhcyd op haiar eygcn waarbeyd ruften-

de, daarom niet minder fckcr in haar felven blijft,

fchoon ook ymand die niet fien norh niet vcrftaan

en kan. Sulx datmcn onfes agtens hier met regt fou

mogen vragen ; of het gcwrogte niet onaffcheydc-

lijk afhangt van fijn oorfaak < 't welk foo lijnde, foo

wetenwe wel dat onfe ooqen noch onfe finnen geen

oorfaak van 't gcwrogte des voorwcrps , maar
't voorwerp , de oorfaak van 't gcwrogte is •, en dat

bygevolg onfe oogen als werktuygcn der Zicning al-

leen maar lijdig zijn, om het gcwrogte dcsvoorwerps
f09 veel haar geftel toelaat te ontfangcn : en der-

halven kan gefeyd werden dattcr fckerc Schoon-

B 5
heyd.
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heyd > is of blijft in eenig voorwerp als in haar oor-

faak. Hier te feggen dat indien onfê oogcn anders

gefield waren , dat wy alsdan de voorwerpen anders

louden fien , dat is wel de waarheyd , maar ten doet

hier ter fake niet met allen , want wy foudenfc valflc-

lijk zien : maar nu blijkt uyt de Natuure der Zie-

ningh , dat God gewild heeft datwe de dingen die

tot en onder onfe behandeling behooren , konnen

iïen en oordeelen foo alfle zijn ; en wat de dingen

belangt die buyten tbereyk van onfe handelingen

ver van ons gefigt afliggen , ( gelijk ymand fou kon-

nen tegenwerpen datwe de Son , de Maan , Sterren^

Wolken » de dingen in 't verfchiet en verkleynd lig-

gende , niet foo en fien alfle Hjn , maar foo al(e fchij-

nen
;
) foo moetmen weten dat ons de reden en d'er-

varentheyd in alle dien te hulp komt ; ja ons ook

hier leerd datwefe egter foo fien gelijckfe waarlijk in

foo een (bnds gelegentheyd volgens de waaragtigc

regelen der Natuurlijke Zicning , mogelijk te zien

fijn» Doch dit behoord ecnigfints tot de Doorfigt-

kunde. Waar van mogelijk te fijner tijt. Alleen

moeten wy hier vermaand blijven , dat nadien de

Schoonheyd , welke tot de Menfchkunde behoord,

meeftdeels gelegen is in de proportionele Leden-

ftemming der Menfchbeelden. die tot dcfielfs dienft

en vermogen als konflige VVerktuygen tot veelcrley

doeningen afgerigt zijn \ dat ons de gelcydc grond-

veft der Schoonheyd , van niemand in de Schilder-

konft ontfutfeld werd.

ffhoonheyd Als CiceiQ fighecns vermat de Schoonheyd te

fpcobcfcSc- ^^^"^h"]^^"» wifl hy niet anders te feggen
-,

als dat

ï&a, de ware Schoonheyd onfe Oogen door een bequa-

mc famenfchikking der Deelcn en Leden beweegt

;

pqs daar voornamelijk mede verniakcn(}e dat allede

deden
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deden tot het geheel gants ordentlijk onderfchikt,

zijn. Den felven onderfcheyd verder de Schoon-

heyd iweefints , namelijk , in een Schoonheyd weU "detlc'™
ke beftaat in een deftige aanfienelijkhcyd , gemaakt paaid

dooreen onder ingefchikking der partyen,en in een

Schoonheyd welke daar en boven in een liefFelijcke

Bevalligheyd gelegen is. D'eerfte fteld hy in de

Mannen , voor foo veel die meerder met de ftem- i" Man en J

migheyd , verftand en wijshcyd moet over een ko-

men j delaatfte ftelt hy in de Vrouwen , voor {00

veelfe daar door behaaglijk inde oogen der Man-
nen fijn ; en haar tot liefkofingh aanfctten : 't welk

foo ver gaat , dat felfs de grootfte Regtsgeleerde als

Tiraquellus , Cabalims en andere van oordeel fijn,

dat het min ftrafbaar is , fich aan een Schoone j dan

aan een Leelijke vrouw te vertaften.

Wanneer wy deiê waaifchijnelijke befchrijving

der Schoonheyd willen vafl: houden , foo ftaat ons

daar over tot de algemeene Schilderkonfl: noodwen-

dig aan te merken , dat het treffen van de Schoon-

heyd voornamelijk daarin gelegen is, datdeBeel- ^bnder°^*
den een behoorlijke Ledcnftcmming hebben : der- konft on-

halven falder volgen dat die Leden ten opfigt van nemen ftjV*

haar form , plaats , famenkoppeling en dienft , ten

uiterften moeten gekent zijn ; gelijkwe ook voor-

hebben in defe verhandeling na te fporen.

Veel gauwe Verftanden hebben van overlang

niet (bnder reden aangemerkt dat de uitbeelding der

Schoonheyd enVolmaaktheyd feer moyelijk was,,

om dat haar tegendeel . namelijk de Leelijkheyden

Mismaaktheyd feer ligt > ofdoor verfcheyde toeval-

len van felfs geboren word ; of door fekere merk- Lcdfjki™yd*^

teykenenen kenbare trekken op velerhande wijfecn ^".'^^'^^^.

by trappen en deel^n kan uytgedrukt werden ; Ja gmoffco''^

^4 lbm-^«^
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fomtijts wel aldcrmeefl: door d onkundige behande-

lins der Konftcnaars kan ter wcereld komen : Maar

de Schoonheyd fooligt niet, om datfe alleen door

haar eenvoudig geheel wil vertoont zijn ; welk Ge-

heel niet eer met die fclve ecnigheyd in de nagevolg-

de Beelden kan gcfien werden, voor dat alle de Dee-

len , fondcr de minfle afwijkking met malkander

over een ftemmen. Waarom dan ook fommige over

dit gewigtig deel der Schilderkonft hebben gefeyd,

dat de Schoonheyd op het juift na te volgen , alfoo

ongemeen was, als de Schoonheyd felfs.

Maar daar ftaat noch verder aan te merken , dat

alhoewel de Schoonheyd aan yder in 't algemeen

behaaglijk is , dat alle Schoonheyd nogtans niet

even groot vermogen heeft , om on(e gemoederen in

het befchouwcn der fclve foo te overtuygen , dat-

menfe waarlijk foodanig voor fchoon groet ; of dat-

we de pogingen van ons hert als 't ware daar heencn

fs^het^'u'^tef
^^^^0^^^"^ C" fagteüjk daar toe geneigt vinden ; ten

fte optoyfci fy ecril: in fulkc,dc Gr.ta^,of liever de Bevallig-

heyd,^^°°°
/jf/^

, ( het rcgte cierfel van de Schoonheyd ) daar

by komt : welke Bevallighcyd, voortkomende uyt

een zoet en aanminnig gebaar ofbeftuur der Oogen,

flrKil" Monten Handen, diebefcheydentlijk deftreekn-

bevcftigen. de toonen der tong , en de reit der welgemaakte dee-

len verfclleo , maakt dat ons de Lichamen Schoon-

der dan fchoon fijn. In 't leven van Nero wert ge-

feyd dat hy wel gemaakt van Leden , en Schoon,

maar op 't minft niet Bevallig was. Daar en tegen

meend Ovidius, de laatfte ftrcek aan de Schoonheyd
van fijn Vems te geven ; Wanneer hy fegt dat haar

Schoc nheyd met volkome Bevalligheyd vermengd
was. Den Digter KaiuUus heeft dit onderfcheyd

ook feer wel weten te maken , als hy do Schoonheyd

van
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van Quimia en Lesb'ta, tegen malkandcren inde

weegfchaal leyd : Niet weynige fcyd hy , beelden

haar in dat Qjimtta fchoon is; fy is mijns bedunc-

kens wel blank van verwe,aanfienelijk van Lijfsleng-

de , en hups van Leden ; Nogtans en kan ik niet

toeftaan datmenfe voor Schoon moet houden , ge-

merkt in foo grootcn lichaam gants geen Bevallig-

heyd , ja niet een kruym van Aardigheyd bevonden

werd. Leihiit is waarlijk fchoon : Want gelijkfe van

't hooft tot de voetzool volkomen Schoon is, foo

heeftfedaar en boven allerley aanminnigheyd, die

een fchepfel vercieren konnen , op de lodderlij ckfte

maniere heymelijk ingefogcn.

Soo werd de Schoonheyd ook menigmaal door speiingdet

een flegte , en zedige eenvoudigheyd op 't hoogftc Schoonheyd.

voltoyd gefien ; ]a door het nalaten van 't algemeen

Ver^ierfel , merkelijk verbeterd : 't geen wel meefl;

gefien werd , in fulcke , daar m de Schoonheyd door

haar eygen aangeboren welftand , als onbedwongen

willende zijn, alle teujering de fchop geeft. Semy- Men moet
ramis d'Affyrife Koningin wierd voor de Schoon- onderfcheyd

fte Vrouw van die eeuw gehouden , nogtans ver-
™n'^s"j|o^n"

foydefc alle optoyfels en behulp-middelen der heyd die na-

Schoonheyd. 't Schijnt dat het in haar wel over een eenvoudiv

quam 't geen Cicero elders vaneen fekere foorte is» entuiien

van forgvuldigc-onagtfaamheyd komt te feggen, gèdcrdTs?^

waar door hy onfcs agtens , den aart der Bevallig-

hcyd , ten uyterften net heeft afgefchetft : Men
vcrneemd feyd hy , dat het vele Vrouwen niet qua-

lijk ftaat, onge^ierd te fijn : Hoe menichmaal en

merken wy niet , datfe veel beter gegierd fijn wan-

neer haar de hayr-lokken , een weynigh los, ongeagt

,

en fwierig om het hooft hangen ; den Hals een wey-
nig vry, enden boefem tamelijk ontdaan is; dan

B 5
wan-
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wanneer het door een al te ftijven nettigheyd op^e-

flreken, ofmet een gefogte teujerInghoncygentlijH

opgefchickt is. Klemens den AIexan«.lriner verhaald>

dat wanneer Apelles een van fijn Leerlingen befig

vont de fchilderie van Helena met gout en gefteen-

te te Hullen , hy hem daar over beftrafte : Zeggen-

de; Zoon gy hebt u beeld rijkkelijk willen vergie-

ren, om dat gy niet en wift , hoe gy dat Schoon fout

maken : te kennen gevende , datter een groot on»

derfcheyd tuffen een Poppegepronk , en de ware

Schoonheyd is. Eenige Keurmeefters ftcllen de

Schoonhcyd der Vrouwen en Maagden in de blank-

heyd ofwittheyd van het vlees, andere in de tanger-

heyden teerheyd der welgemaakte Leden , en prij-

fcn die hovende middelftaltige proportie van een

Tangcrheyd goedc Taalje. Dan hy moet wel kinderagtig van

"chooQheyd Oordeel fijn , die fich liever met een Pop als met een
hectea, Menfch vermaakt. Onfes agtens heeft het een ander

Menfch-kundiger beter gevat , wanneer hy ons de

Schoonheyd van een Vrouw aldus befchrijft : een

Schoonhcyd Vrouw fegt hy, fal Schoon fijn , wanneerfe Fier van

v^rouw'bc- gedaante , bruyn van Oogcn , blondgraauw of
ühievcQ. donker van Hayr , verheven van Voorhooft , breet

en gelat, welgeklieft , helderen doorfchijnigh van

verwe, kleyn van Mont,witteTanden,kort van Kin,

die wat geklooft is ; kleynen Boefem, wel geplaatfte

Borften ; en de reft van 't lichaam, daar foo eenparig

mede over eenkomende heeft , datmer geen beter of
flimmer, of dat malkander ergens in de weg is, of

van wanftal beklapt , aan ontwaar werd ; by weHc

komende de gefondheyd en een brave Geeft , die

wel onderwefen is , het laatfte optoyfel aan defe

Schoonheyd fal toebrengen.

Daar is ook een ingebeelde of valfche Schoon-
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heyd , 4ie alleen door de Liefde , of om beter te
J^*'^*^!j*^ j

fe^en , door de onbefuysde driften , die als een val-

fcnen Bril, welk alle ding fchoonder ofanders voor-

draagd al(c waarlijk zijn, den Befchouwcrs bedriegdj

lbo dat fèlfs de gebreken voor Schoonheden en aan-

minnigheden werden aangefien : Dus fal een drif-

tigh Minnaar te mets een fwart getaand Pantoffel-

gefigt, voor een bevallig Bruinetje ; of een dik

priuspenflige Pompelkift voor een zagtpoefeligeTas;

ofeen uytgedorde magere Stokvis , daar niet dan

vel en been aan is , voor een tangere en geeftige Deer-

ne groeten. Gelijk ook wel een kort en onderble-

ven Schepfeltje den naam van aardig Diertje na

't hooft gefmeten werd. Maar gelijk de ware proef
^^^^^ ^^^

der Konft-tafereelen , en alle fchoone dingen , daar Schoonheyd.

in beftaat , datfe onder de hand verbeteren , dar is

in deugt en in fchoonheyd fchijnen toe te nemen,

hoemcnfe meer en langer befchoud. Soo ift in defe

gewaande Schoonheyd heel anders gelegen ; want

daar maakt de langduurige befchouwing menigmaal

dat de Schoonheyd in haar eygenen ware Leelijk-

heden verwifleld : gelijk ons dat fêer geeftigh , on-

der 't mom-aanfigt van een nieuwbakken Wijf» die

mogelijk de moyfte niet en was,in 't volgende vcers-

jen gedoodverwt werd.

Om Jonge Vrouwtje fchreyd en klaagde

Dat'x^ haren Man niet meer behaagd,

In dat fijn liefde gants verminderd

;

Zy k^n niet denken wat haar hinderdl.

Uaar lieve fVijfje fwtjgt doch Jiil,

ierfl z.dgh hy door een Minnehril

:

G'bebt nu fijn Neus [00 fcherp gefnoten,

Pêt da^r dt HimfM is Af^efch^Un^
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vaufhJ'd
^ Maar alhoewel die bevalligheyd die de ware fchoon^

dooiCieraad hcyd verfeld , foo eenvoudig en nauw in haar fclven

word."''"
bertaat , datfe niet ligt door een moyelijke opfniuk-

kingh bekomen werd , egter bevindmen dat de Be-

valligheyd , fchoon 'er de fchoonheyd ontbreekt,

door een verftandig en wel toegepaft Cieraat , veel

fchoonheyd kan werden bygefett ; fulx datwe door

defe bcguicheling menigmaal buyten ftaat geftelt

worden ; de Gemaakte van de waarachtige Schoon-

heyd wel te onderfcheyden. Doch gelijckwe gefeyd

hebben dat de aangeboore fchoonheyd fich dik-

gemaaktc wils aldcrbeft Iaat fien , wanneerfe buyten alle vcr-

sch
'^^

h^'^H
^'^^^^^ eenvoudig by haar felven befig is

:
foo mee-

fai onder- ncnwe hier ceniglints de middel gevonden te hebben
fchcyden. qj^ 'f yalfche van 't ware te konnen affcheyden :

Want indienwe by voorbeeld een fchoon menfch

lien,dicte gelijk ook rijckelijk cnfray vcrcierden

beteujerd is ; foo moetenwe om 'er wel van te oor-»

dcelen . onfe gedachten tecnemaal van alle die prul-

len aftrekken ; en ons kragtelijk verbeelden hoeda-

nig foo een Vrouw, Dogter , Man ofJongeling, of

Kind van Wefen fou zijn , by aldienfe ongecierd wa-

ren j 't gcenwe met groot voordeel konnen doen,

wannecrwe defelvc door foo een enge vuyft ofande-

re opcningh befchouwen datwe niet als 't geeney-

gcntlijcktot haar volkomen Trony-fchouwing be-

hoord , konnen fien : by aldien feggenwe , foodani-

gen menfch ons dan noch fchoon of fchooner dan te

vooren voorkomt ; Wy hoeven van deflelfs fchoon-

heyd niet tetwjjflfelen. Maar by aldien wy het te-
*

gendeel ontwaar werden, laat ons vry denken dat hy
't niet en is ; dewijl fijn Schoonheyd met de ontbe-

ring van het Cieraat verdwenen is ; en overfulx dat-

fe maar geleend is geweeftj alhoewel wyons moeten

laten
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laten voorftaan dat evenwel de verciering in weIckHoeenwaat

\rf hem fien , hem Teer eygen is , en feer wel met
t°réiJc"cff-

fijn fwemingh , overeen itemd , en derhalven dien- «ad , d'cen

ftigh is om hem te Vercieren. En hier uyt konnen ™rïocgt dan

wy dan ook ligtelijk verftaan , hoc het bykomt dat dcnaadcren.

een en defelve Hulfels , en hooft en hals Cieraden,

d'een menfch vergoelijkt, en d'ander mismaakt:

namelijck wanneer in dietoepaffing geen opligtop

de welvoegfaamheyd en verfcheydentheyd der on-

derwerpen genomen werd. En derhalven dwalen Dwaling van

fommige Juflfrouwen feer, weicke de Moden fonder ^t verkicfea"

omlïgtigheyd navolgen , en meenen dat al wat een ^" navolgen

ander wel ftaat , dat het haar ook verfrayen fal ; daar

't dikwils verre misgetaft is : en fy fouden fulx ook

genoegh tuflen de fpiegel en de hulmand gewaar

werden , foo de drift om de Mode te volgen , en

niet minder dan Peete Baafje of Peete Geesje of

Ju ff' Dmgs , of een ander te zijn , haar niet blind

gemaakt hadde.

Tot een verder optoy-in" der Schoonheyd is het of de bor.

, j > iT n ' tl ften bloot te
al van outs onder t Vrouwgeilagt m gebruyk ge- dragen der

weeft den Boefem , ia ook de eeheele Borften bloot );'°"*1"
^

, , 1 • r V 1
• fchoonheyd

te dragen ; t geen ook m onie Landen , tot een wei- ook ver-

nig boven de Tepels, noch by vele gebruyklijk is.
'"«"<*•

En gelijk dit van zommigeis tegengcfproken , foo

heeft eenen Thomas a Vio , in fijn uitleggingen

over Thomas Aquinas i die maniere van doen , fterk

verdedigd en van fonde vrygcpleyt : Zeggende dar.

fulx alleen om wclftaanshalven , en tot vercieringh

van de Vrouw gedaan werd. Want fcgt hy , gelijk evs heeft in

onfe Voorouders in 't Paradijs na de ervarenis harcr ^^„''"31''^"*

Naaktheyd , alleen de Teelleden fchijnen bedeckt te borften nicc

hebben , foo en iflcr geen reden over waarom men ^^ ^'' '*

de Borften onder de fchaamledcn betrecken fou^A',

' Su!x
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Sulx dien Man wil befloten hebben dat de naakte

Borften , in haar eygen gedaante geen aanfteking

tot onkuysheyd geven , als voor foo ver fy de

Schoonheyd des aangcfigts tot een hooger trap fchij-

ontbioting nen te brengen. Tacitus fchrijvende van de Zeden

een ouic
" der Oudc Duitfen , feyd dat hare Vrouwen met de

«Jwgt. armenen een gedeelte van de borft bloot gaan. De
Spartifche Maagden in Griekenland mocften na het

bevel van Liktirgusy in d'openbareSchouwplaatfen

met de Mannen, tot oefFening harer lichamen, naakt

ba^nfn't' t)egeven , om de hittige minnedrift der Jonkheyd,
baden en door de geftadigc gewoonte van dat gefigt , allcngs-

"• kens te beteuglen. 'tWelckvan Plmarchus in 't Ie-*

van Lhurgus , beleden en nadet aangewefên werd,

alshy feyd, datterin dit ontblooten , niets onge-*

fchikts, maar veel eer de fchaamte verfeld was,P/<ïfo,

en wilde in fijn wet , ook fuiken doen niet belachhen

ly de R6- hebben. De Romeynen egter , fchijnen daar in wat

digcr d"n"'y zcdiger geweeft te hebben ; Want die flegts ineen
d= Grieken jRad te famen gevonden wierden,warcn ligt verdagt;
ge c en

.
j_^ j^^^ .^ ^^ Juflifiianus onder d'oorfaken der Egt-

fcheydinge opgeftelt , foo wanneer een Vrouw haar

verftout had , in een gemeen Bad , neffens andere

Mans lich te waiTen. En de wijfê Kato en wilde

lêlfs met fijn Zoon niet te gelijk in een Bad gaan.
Hoe^fommi- Sommige Keurmeefters hebben de Schoonheyd
fchoonhcyd van een Vrouw alleen in de Tronye gefogt ; 't welk

Vrouw in de o^k Van Senek^ fchijnt toegeftemd , wanneer hy
Trony alleen feyd : het en is geen fchoone Vrouw , wiens Dyen

ofArmen prijswaardig van maakfel zijn, maar wiens

geheel aangefigt , de wonderbaarlijke welgeftelt-

heyd van al de andere Leden verminderd en ver-

doofd , Buyten twij ffcl heeft defcn Wij sgeer gefien

op het geen fi^ gemeenlijk ccrft in de befchouwing

9?Z
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ofxloet; en dewijl de Tronyc defpiegel, of liever

het levendig uyidrukfel van de Ziel is , daar in , ncf-

fen$ ved bevalligheyd , meeft alle de po^ngen
van 't gemoed konnen gefien werden ; tot welk de

rcft der Leden buy ten aanmerking van de Tronie

niet met allen konnen doen ; foo is niet vremd dat in

de Landen daar de Mannen van den vlees en bloed

vertcerenden duivel ( jaloersheyd mecncnwc ) bc-.

feten werden , de Vrouwen , over ftraat gaande met
het aangefigt gedekt of in huys zittende, gevangen

zijn. En die Mans (mogt men 't feggen) als een van

beide haar nood deed, liever de billen dan het Aan-
geGgt van haar Vrouwen fouden willen gefien heb-

ben. Doch dat eenige Menfchkundigers dit ftuk
anders hebben gevat , en de Schoonheyd der Tronie

flegts voor het minfte gedeelte der frayhedendie'er

in een waarlijk fchoon Menfch moeften gefien wor- Andere Jn't

den hebben gehouden , fulx kan met vele getuyge- hchaam.

niflen der Ouden beveftigt werden. Arijlxnetus fcy-

de ; al ift dat de Tronie van mijn beminde LimonCy

de natuurlijke fchoonheyd van al d'andere Vrouwen
verre te boven gaat , nogtaos en kanfe haar (elven fo

haaft niet ontkieeden , of d'uytnementheyd van

d'andere heimelijke en verborge gedeelten brengt

dadelijk te weeg, datfe geen fcnoone Tronie meer

fch'jnd te hebben. En gelijk defen de fchoonheyd

tan de Vrouw , foo heeftfe Papinus in de Man-
nen , onder den Perfbon van ParthempeuSy AtaUntas

Zoon , befchreven : Wanneer dien Jongeling , fegt sc},oonh«y4

hy,zijnKijd-rok ontgefpte , foo is de Ichoonheyd van ccp

van fijn lichaam aanftonts voor den dag gekomen ; hiam bcT
en de gehecle vrolijkheyd fijner hupfe Ledematen rcbtcvco,

fijn openbaar geworden : fijn luftige fchouders;

fijne blankeen wcigeraaakte borft > diemet de lief-

feU'ik-
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felijkheyd fijner bloofende wangen wonderlijk wel

over een quam , ja het heldere gelaat fijner jeugdige

Tronie felve , wierd door donuyifprekelijke

fchoonheyd fijns lichaams t'eenemaal verdonkerden

uytgeblufcht. Wy hebben dan te befluyten dat de

fchoonheyd der Leden, een fchooneTronie fecr ver-

heerlijken konncn; En dat in tegendeel de misvorm-

de deelen des lichaams de frayheyd des Aangcfigts

wanneerfe teftens ^efien werden , feer verminderen.

Ook gebeurd het wel dat een Leclijk bak'-.uy,«, hups

en fier van leden is ; en datfe daar door noch eenig-

finds vergoelijkt werd. Gelijk mede een bevallige

Tronic , dikmaal genoeg is om een kromme en ge-

bochelden Zied-Haring aan de man te helpen ; ofals

men feyd , om tot een fcheeve pot een dckfel te vin-

den. Én gelijk fommige Konftenaren de fchoon-

heyd nu en dan in verkeerde en oncgte hoedanighe-

den plagten te focken ; en dat den eenen de fwellen-

debolligheyd der lichamen voor een goede of de

befte aeftaltc der felver hield ; terwijl andere , die na

een edelder taalje fogten , die in een flanke fchrapcr-

heyd meenden te vinden : foo hebben fommige om-
figtige Mannen dien onbcfuysden toeleg willen in

-

teuglen. Eenen onder haar heeft onfes agtens de

regtfchapenheyd der menfcheüjkc lichamen , en by-

digc bc- fonderlijk die der Mannen , in dcfè woorden, Schil-

fchrijving (jg-ragtig gedoodvcrfd : Alhoewel feyd hy, het

des Mcii- menfchelijk lichaam deBeendcrs niet en kan derven;
ichen lic- en of fchoon defelve door haar Scnuwen , pcfcn en

banden aan malkander moeten gehegt zijn ; foo bc-

hoorenfe nogtans met vlcefch overdekt te zijn:Want

de regte Schoonheyd werd dien menfche niet alleen

tocgefchreven in wiens lichaam d'Aderen niet uyt'

puylcn, noch ook de JBccndcrcn konncn geteld

wer-
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Tronie.
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werden , maer wiens rechifchapene Ledematen , en

beklonke vleesagtige Hyfen , allenthalven foo be-

quaamlijk met wel getemperd , en gefond bloed

vervuld zijn, datfedeSeniiwen felver door de Be-

valligheyd , van een aangename roodigheyd verber-

gen. Wilmen de Schoonhcyd van een Tronic in Xchoonkeyd

't byfondcr afgefchetft hebben , men kanfe niet on-

voegfaam aanwijfen daar in te beftaan , dat men in

't geheel , noch in het deel niet de minfte afwijking

daarin kan ontwaar werden. Want men houd voor

ieker, dat de algemeene wel gemaakte Tronien, niets

in haar konnen hebben, 't geen kenbaar mifmaakt is.

Het Schoone fegt ycmand , kan men licht kennen ,

en luster met verwondering prijfen en beminnen,

dan haren regel ofTeycken-kundigen Trek uytvin-

den , om uyt te drucken waar in Zy eygentlijk be-

ftaat ; De Schoonheyd is dan de Schilder- konft

een te rugh deyfend Voorbeeld , dat al de Oefïe-

«aars verplicht ten alder naaften op d'hielen te ftap-

pen.

Eenige hebben aangemerkt datter een fekere aan- verfchtydc

geboren Schoonheyd is , die, ofaan byfondere Ge- den.

flagten , of aan fommige Natiën byfonder eygen

is; Welk haarvoornamelijck of in de fraye Tro-
nien , ofin de hupfe Ledematen en fraye gcfetheyd

des geheels vertoond. Onder defulke (chijnd ons

toe , dat eertijds dinwoonders van Abdera eenige

ongemeene Schoonheyd , of ftatelijke grootsheyd
in hare Tronien gehad hebben , want Stephanus in

fijn Boek van d'oude Steden , getuygt dat d'Antij-

ken , met een fonderlinee vlijt , veel na de Abdenta- schoonbcyd
o ' der mcD-

ners pbgten te fchilderen. Maar gelijk fcker Land- fchcnnahus

ftretk eenige cyge en algemeene Schoonheyd in
^*"'^*"*^-

de Sv/eming barer inboorlingen fchijnd in te druk-

C ken,
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Jien , foo fietmen in tegendeel dat wederom een at^*

dere Landaard , het zy door de Lo^t , of door het

lïoe d'aiee-
voedfel , of doof quade behandeling in d'opvoe-

meene ding, ofdoor yets andcrs , veelcn verfcheydeon-

[n^dc°uS" Schoonheden , de Inboorlingen werd toegebragt*

aard af*iflc- 't Welk ook noch door vermenging van verfcheydc
*"'

en ongclijkige Landaard, in de afwifTeling van fijn

jkenlijk Kroofl: en fwemingh vcclfints geholpen

werdt. En het is onfes achtens , wel te gelooven >

dat hier door foo veel , oneygcn Swemingen van

Kroofl: , gcfien werd , die aan geen eygen Natie

t huys te brergen zijn : Welk buyten de vermen-

iaarom fc §'"§ ^T kennelijker foudezijn. Wantom dat de

Tiacr kcnne- Joden fich mct geen andere Natie vermengen, daar-

^n fweming ^^ ^^^ ^^^ o^^ ^^t fy haar eygen kennelijk Kroofl

langer dan dus langh bcwaard hebben, datfc in alle Landen van

tien'^bcwa-' ^^ KrüFcn Menfchcn onderfchcyden blijven ; 't en
''"•

7.y dan dat'er eenige andere verborgene bcftuuringh

onder fpeeld. Een Duitfer is veeltijts fchoon en

manüjck van Lichaam ; De Vrouwen niet feer ge-

meen fray van Tronie. d'Engelfche Natie,is Schoon

Eygenfchap- in Man en Vrouw. Een Fransman is tamelijck be-

?*;?,^'''
A vallieh van opfigt , feldcn Vrouw-aetig fchoon

,

Landaard in . ^ • i
'^

t W -i i

Êoropa. ook Zijn de Schoone Vrouwen m Vranknjk dun

gefavd ; Maer veraoeliiken haar feer door de ver-

cierlels. d'Italianen zijn fchoon fcgt men, als fe wiU

len. Doch den Spanjaard twift wegen fijn Schoon-

heyd, met deDuyvel. Waar van breeder opeen

ander.

En nadien dan alle (\t(t dingen genoegfaam bewij-

fên , dat de verfcheydenheyd der Schoonheyd en

Bcvallighcyd , ten opfigt der navolging in de Schil*

dcrkonll, niet ligt onder foo net bepaalde regelen te

brengen is , datmenfc daar na , als na een onfeylbarö

Leeft
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Leeft met aangenaamheyd , Tonder verder waar-

neming van 't Leven , m de Konft-tafereelen fou

konnen overftorten ; Soo ftaat ons in 't voorby

gaan aan te merken , dat een Leerfaam Schilder fich schoonhey*^

uyt al fijn verinoijcn behoorde te beneerfti^en j om i" de gedag-
• t «1 1 £cn en t CC""

door een geduurige. befchouwingh van al wat hem troct van

van 't menfcheliik fchoon voorkomt, het uytge- den schiWcc

lefentfte daar van fodanig fijn gcdagten kragtelijk drukt zijn-

in te drukken , en aan lijn inbeelding gemeen te

maken , dat hy buyten de befchouwing van de fcl-

ve, flchdeichoonhcyd van een Menfch , op ver-

fcheyde wijlen , en in onderlcheyde trappen , loo

bevallig en levendig kan verbeelden , als of hy de

Schoonheyd felver voor hem had. En dit fal hy al-

dsrgcluckigft konnen doen , wanneer hy niet alleen

wel en aandagtig (al na gefpeurd hebben,welke Dce-

Icn en Partyen Schoon gemaakt zijn , en wat Pro-

portie fy hebben moeten , om fulx volgens de Tey-
kenkundige trek te verbeelden; Maar dan voor-

namelijck, wanneer hy total het vorige, net fal

hebben af gefien, door welk een Trap en toeval, de-

fc en gene deelen de Schoonheyd in dit ofdat voor- '

.

'

werp onderlingh aan 't geheel vcreenigt , Vermin- h^'t vo'oi-'^'

derd uf Vermeerderd : en hoe fulx in de Schilder of gaande,

Bootfeerkonft nagevolght, een gemaakte ofgcfog-

tc Schoonheydjof een>Jatuurlijke bevallige Schoon-

heyd fal te weeg brengen. Welke Oclfening den

Schilder niet alleen een getrouwe hulp-Sufter fal

't zijn in 't volgen van liet natuurlijk Leven, maar fy

fal hem voor een crvare Mcefteres konnen dienen ,

wanneer hy 't levert moet derven ; om ddor de be-

feffing van een ware ingebeelde Schoonheyd fijn

geeft foodanig te onder wijfcn , en lijn hand loo

vcrftandig te beftuuren , dat hy de voorgeftelde

C 2. Schoon-
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Schoonheyd uyt de volle Bron- ader van fijn ge-

moct , als met volle ftroomen op den Schilder-doek

fal kennen uytgieten. Waarlijk d'uitdrukking van

de Schoonheyd kan door de fterke Inbeeldinsjs-

kracht merkelijk verbeterd werden. Van den groo-

voor-bcei- ten VhjAui werd verhaald , dat als hy het Beeld van
dendiefuix ^np^gy en MiwfJ'Viï maakte , dathy fijn ooeen op

niemand llocg daar hy die gelijkenis uyt ontleen-

de, maar dathy fijn gemoed het Voor- beeld van

een feer uytgclefen Schoonheyd kragtelijck voor

ftelde, op 't welk hy deoogen van fijn verftand»

foo flantvaftelijk geveftigt hield , dat hy fijn hand

en fijn Konfl: , fonder eenige afwifTeling , na de ge-

lijkenis des felven Voor beeld s beftuurdheefi:. De
Oude hebben feer wel gefien , dat de Schoonheyd

feldcn volkomen te bekomen was , doch dat en

©euyterfte fchriktcn haar niet af; maar fy wierden des te meer

vi^nt°men^^ aangefet om door alle betamelijke middelen , en
fcidenof voomamelijck door de Verbeeldens-kragt , haar

menVch vol. ^^Ivcn die kragtelijck in te boefemen. Den geleer-

Jtömen. ^len Jtmïus heeft menige puyk-ftaaltjes hier van op-

gchaalt , die niet en behoorden onbekent te zijn.

Zeuxïs , dien vermaarden Schilder, wel wetende dat

het hem fwaar fouw vallen , alle juyft gevormde

Leden en de volmaaktheyd der Schoonheyd , ver-

feld met deBevalligheyd des wcfens , in een menfch

tegelijk te vinden , verkoos hem vijffchoone Maag-
den , en nam uyt yder het Schoonfte gedeelte , en

maakte door een verftandige famenfchikking , voor

die van Crotonen een onberifpelijke Schoone Vrouw.
Een der aaloude vermaarde Schilders had het Oor-
deel van Paris , met een byfondere aardigheyd » be-

vallig aan de bcfchouwers gemaakt ; want gelijk hy
-aan Jiino enPallas een overmaten fchoone gedaante

had
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liad g^even , foo hadde hy fijn Vcnus , (die vol-

gens de fabel , de aldciTchoonfte mocfte zijn , ) van

agteren gefteld ; op dat een ydei- na fijn begrijp haar

een Schoonheyd by gedagte fou kennen toe paifen;

ten minftcn gelooven , dat by aldien fy omme fag

,

of haar fland veranderde , fy fckerlijk fchoondcr

dan de andere fou zijn. Latende alfoo den Befchou-

wer als in verlangen , om 't Oordeel van Paris toe

te ftemmcn , en door des Befchouwers inbeelding

,

dat gene te verrigten , dat hem in fijn Konft feer

twijffelagtig Icheen om wel te konnen uytgevoerd

werden.

Maar gelijk veel van d'Oude befaamde Meefters

voornamelijk hebben toegeleyd om de Schoonheyd

in hare Beelden te bekomen , foo zijn ookfommi-
ge onder hen in het behouwen van Marmere Sta-

tuen , of het Gieten van Kopere Pronk- beelden , en

het BeeM-fchilderen op Tafereelen , in foo hoogen

trap opgeftegen ; dat men felfs de Schoonheyd van

't Natuurlijk leven dsar na heeft beginnen af te me-
ten. En (eker wy en moeten geen ander afkomft foe-

ken, om de fpreck v/oorden, joö Schoon als een Beeld; 't Sprcck-

het is of 't Gefchüdert nuar •, regt t'huys te brengen , fZ^ Ji,

dan de pooEino der Antike Meelters.Doch hier moet '"* '^«^»

een Steyl- Oor ons niet nageven dat wy Itaande hou- komftig.

den , dat de Konft de Natuur overtreft : neen ; Wy
belijden dat de Konft verfrandelijk beftuurd, ge-

woon is,alle Lofte ftcl'cn in 't Schooneicn datfc daar

toe, al wat de Natuur Schoon heeft, u)tkieft, en ver-

fcheydentlijk famcnvocgt. En hierom plsgten ook "'^'^ '^«^ Oüdc

deGiet-kundigcrs, Boodfeerders en Beeldhouwers , Bcciden°°"'

menigte Tronicn, Armen en Beencn , jaookhee- '°°"''"5-

Ic Rompen van menfche Lichamen, te vormen en af

te gieten , en verkofcn dan met gcmeene toeftem-

C 3 ming
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mine der Menfch-kundi2:ers , de Schoonfte daar

üyt , en verbraken alle d andere.

Soo veel als'cr tot noch toe de naam van Konfl-

kcnders en bcminnaars met v/aarheyd gedragen

hebben , zijn doorgaans van oordeel gewecll , dat de

Oude overblijffelen der goede ftatu- Beelden en Half

ronden en 't geen in de blocy-tijd der Schilderen

Bootfeer-kunde gemaakt is, voor de Schoonfte in de

Kon ft , en voor de Leerlingen de befte en volmaak-

fte Voor- beelden te houden zijn. Welke waarheycl

van den neerftigen Heer Jan de Biflchop , aange-

merkt zijnde , hem ook opentlijk in deOpdr'gt

van fijn vijftig cerft uyrgegeven ftatu-Beelden, heett

doen belijden ; du hy door lange ervarentheyd , in

dat frevoelen meer en m.eer beveftiet vv^as. Want het

2y , fcgt hy , datwe onfe meeningc bouwen op d'ag-

ting en hoogen prijs , welke voor dufdanige Konft-

Beeldcn , al van ouden tijden is betaald geworden,

(waar van Cicero , Vlinïus , en andere mannen van

kennis ; Bcneffens de daaglijxic ervarentheyd ge-

tuygen konnen zijn : ) of dat wy R.iph.tel d'Urb-jn ,'

Mtchei Angelo , en fulke Meefters , 't felve niet al-

leen mer woorden , maar ook met der daat fien be-

vcftigen ; wy fullen bevinden datfe hun geheele oef-'

fening daer na gcrigt hebben. Ta haar femtijds niet

gefchaamd hebben , geheele ftukken daar uyt ge«^

nomen tot hare Werken in te voeren ; En voor (oo

ver, veel eer Roovers dan Navolgers geworden zijn.'

Waadijk feyd hy vorder, daar is geen anderere-

den , dnt Vrankrijk , nu in der daat de Kroon fpan-

nende, het nu foo ver gebracht heeft , als dathcf

te Roomen met goede opmerking, de Oude Pronk-

bedden wel doorfien . en der felver navolger ?ouf-

fjn met veel Eer ontfangen^en feer hoog gcagt heeft.

- " Vor-
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Vorder mijn eygen oordeel onderfoekende , hoewel

fwack zijnde , en nauwlijx magtig een gedeelte van

die Kon ft te doorgronden , en als door een nevel

ziende , egtermijn fchcmcrende oogen omflaande j

befpeure in 't Beeld van Hercules , de gewrigten van

niecr dan menfchelijke fterkte: In de VVorftelaars en

Schermers , de kragren daar vereyft : In Laokpon een

vaften Ouderdom. In Atititious een fwakkefwier van

Lichaam , by na Vrouwelijk : in Apollo een wel ge-

maakten Jongeling : In Bachus rond-gedrayde Le-<

den,in Satyrs en Fttunen beklonkenheyd van vleefch;

en in de Vrouwen nu een tenger, dan een wel gevoed

en poefel Lichaam uitgebeeld: Swijgcnde van de ver-

fcheyden ouderdom , ftandt , gebaar , wefen , kle-

ding en meer fulx ; Kan niet genoeg verwonderen

dcgrocteSchoonheyd inyder , en foowel ondcr-

fchcydentheyd in allen , met de ISleede eenvou-

diL:heyd, en veel meer rrefFelijke deugden verge-

felfchapt : De welke hoe groot en hoc veel die zijn

,

daar u)t te giffen is , dat de grootfte Meefters in

't maken van 't een of 't ander lidt , tot hertelling

van cenig gebroken Beeld , foo feldcn offich fclven ,

of andeien voldaan hebben , en fccr bcfwaarlijk

fich dit onderwonden. Egter en werd hier door

niet verworpen 't gevoelen der gener die drijven dan

het Leven felfs, is het befte Voorbeeld , en noodigll

na te volgen ; als waar uyt die groote volmaaktheyd

^er Ouden , fijn oorfprong heeft. En ook nu alloo

ftaat daar uyt te foeken : Maar daar de Ouden feer

keurlijk in foo verfcheydenthcyt van 't Leven , daar

't Schoon met het onprijfelijkc vermengd is, dik-

maal in een Lichaam, het Schoonde hebben uitge-

fogt, mach dit met recht de befte Leydsman wel

gCQpemd werden : Niet tot dieneynde om opgc-

C 4 uok-
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trokken in de Deugden van de Ouden > in 't befig-»

tigen van 't Leven blind te zijn, maar om door

behulp van defen VVeg-wijfer na 't Voorbeeld van

de Ouden , het Schoone te verkiefen , en 't geheclc

Leven , Loffelijk tot fijn gebruyk te brengen \ dat

anderfints Teer fwaar is en onfeker. Dus verre

d'aanmerkelijke reden van dien vaften Teyckenaar >

aan den wel Edelen en Konfllievenden Heer,

CoNSTANTYN HuGENS , Hcerc van Zeelbem,

Buyten twijffel heeft den Schepper gewild dat de

Schoonfte dingen , het redelijk Schepfel beft fou-

den behagen. En hier door is tuffen deKonft-ge-

maakteShoonheyd, en die welke van de Natuur

voorkomt » een feer nauwe verbintenis Maar
't geen hier niet fonder oomerking moet over ge-

'fbgen werden , is dit , dat wy ons dikmaal noch

Waarom wy wcl aldermceft , in die van de laatfte foort , ver-

^^L^lV-r. Itifticen konnen. Zeker dit en oefchiedniet alleen
Scnoonc Ta- D

i i i • i n
fereeien en om dat ons Ooc bemerkt , hoe gelukki? de Konit

vwhcugcn?' ^^^ ^^ Natuur ftrijd ; maar om dat ons gemoet

fich dikwils foodanigh vcrvrolijkt vind , datwe on-

fe blijdfchap niet beteugelen noch binnen houden

konnen : Want terwijlwe van de nagevolgde tot

de Natuurlijke , en wederom van de Natuurlijke ,

tot de Kon ftige Werken , met onfe gedagten over

en weder wandelen ; foo ontfpringd ons hert van

vreugd; en juigt en rocmd door een heymelijke

gunfte , die het den Konftenaar toedraagt , de Wer-
ken foodanig, als offe door ons eygen toedoen, foo-

danig waren voortgcbragt. Ja een crnftige befchou-

wingh der Konft tafercelen , kan menigmaal on(c

gedagten verder heen voeren , als die der Natuur-

lijke fouden doen. Wy lefen van Karibi/es , dat als

hy in den Tempel van Venus quam , en dat hy
haar
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Iiaar bevallige en foct lachende mond,een wijl tijts in

de Schilderie begluurd had , hy eyndeling in duf-

danige Minnezugten uytviel: O geluckige Ua.ni ley-

de hy . die om harent wil gebonden en tot fpot ge-

maikt zijt ; en gelijk hy voor fijn affchcyd de Schil-

dei ï-?. iTienigwerf kufte , foo heeft hy buyten twijf-

fel , xinderfuik doen, den Schilder een byfonder

goet hert toegefonden.

En dewijl dan uyt al 't gefèyde genoegfaam open-

baar is» dat deSchoonheyd der Lichamen moet

gefogt werden , in de wel gemaaktheyd derDee-

len, en proportionele onderfchikking tot het ge- proportie cq

heel ; Soo volgd van felfs datd'onderfoeking van
^J^e vooTnl-

de Proportie , foo in 't algemeen geheel j als in 't me oorfaak

byfonder van de Leden , een voornaam deel der ^ey^^

Menfch-kunde is : Sulx dat den Schilder die fich

daar in wil volmaken, benoodigtis, fijn hulp in

veel en verfcheyde dingen te foeken ; Onder welk

,

de bcfchouwingh van het Leyen ^ deSchil^e-kon-

ftige i4«4ro;w/tf , de Proportie. maat. De Schoone

tocgeftemde Voorhedden , en de gefonde Reden , de

voornaamfte zijn ; In welk ook alle fraye Mee- vvaardie'*
•*

fters , met goeden uytflagh haar hulp gefogt heb- w«dcn.

ben. Want de befchouwingh van 't Natuurlijk

Leven , kan den Schilder de Schoonheyd door

verbceldens kragt in alle voorval , doen voor oogen

komen. d'Ontleding fal hem het maakfel en dienft",

van alle Bcenen , Muskeien , Deelen en Ledsma-
ten aanwijfcn. De Proportie maat fal hem de goe-

de Leden-ftemmingh des geheelen Lichaams wijs

maken. De Schoone Voorbeelden , fullen hem in

fijn verftandt onderfteunen , en als een Toctfteen

aanwijfcn , waar in hy dwaald. En de gefonde Re-
den fal hem als een trou Meefter onderwij fcn , en

C 5 in
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in allc wel uyt gevalle ondernemingen , fijn gemoet

volkomen geruft ftellen. Laat ons dan toe , datwc

de Pi oportionele Leden- fteromingh in 't volgende

Hooft-ftuk wat nader ondertaften.

IIL HOOFT-STUK,
Vm ie Proportionele ofMaatredige

Leden-{lemming der Menjch^

beelden,

cap.ii.xi. TTX En Schrijver van het Boek der Wijsheyd

,

X^ fcgt, dat Godt alle dingen na fekeremaat,

gewigt en getal gemaakt heeft Waar uyt ons ligt

te befluyten ftaat , dat het Lighaam of Zienlijk

't M«nfcbcn- Beeld van den Menfch , als een van de KonlHgfte

Gods groot- niaaxfels , en Godts grootfte Meefterftuk daar on-

fte Mccftci- der niet alleen niet kan mis geteld zijn , maar dat het

daar en boven niet Tonder reden , tot een Model ge-

fteldis , waar uyt van outs alleWerk-maten ge-

Be meefte nomcn zijn : gelijk fnlx in de Voet-, Elle, span, Palm ,
Maten cn ^ , , i -V-iii
Proportkn Dtiyiu yVadcm , en anders openbaar IS. Sulxdatde
zijn daar Menfch tcn aanfien van fijn goede Proportie en
van ont- _

, .
^ •

iccnd , en geltalte des Gebouws, niet t'onrcj^t een Tempel ge-

ïen^een"*'*^*
noemd werd. Gelijk dan ook defchranderftc Man-

schoonc nen de verdcelingh van Noachs Arcke , den Taber-
ïiopoitifc

nakel van Mofcs , en den Tempel fclfs van Salo-

inon,en wat meer op Goddelijk bevel gebouwd is

;

geerncvan de Ledenftemmingh des Mcnfchen af-

Jeyden. En gelijk'er doorgaans een onderlinge ovcr-

cen-komingh in al de Dcclen des mcnfchen Li-

chaam s gevonden word , die tot dien ft en CieraaE

van malkander zijn, om gefamentlijk een wel ge-

neukt
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maakt Lighaam uit te maken ; foo fict men ook Men fict

noit Ledematen van ongelijk geflagt, of trap des
,^^Jg

°"§^,

ouderdoms famcn gepaard j dat is , men vcrneemd ten van Lc-

geenLeden vanVolwafleneenKinderen, Magere en melifch^jc"

Vette , noch Mannen en Vrouwen in een Lighaam .P»«<J.

famen gevoegt : t En zy dan dat yemand de ge-

breken door toevallen in de Natuur ontftaan , en

die als wanfchepfels van de felve werden uytge-

ftooten ; al mede onder de volmaakte Schcpfels

,

wclcke de Schilderkon ft alleen tot haar voorwer-

pen verkieft , wilde geteld hebben Doch wy we-

ten dat de Schilderkonft alleen toeleyd , te volgen al
,^^'^'J^

"^^^

wat de Natuur in haar uyterfte vermogen Schoon de Natum

Voorbrcngd ; en dat al \ geen in de Konft daar te- j^ * ^*^''

gen aanloopt, de Natuur veel eer befpot , dan

K^nftclijk navolgt.

En even als'er niet aan te twijffelen is , of Addm
en £v/t zijn van foo Schoonengeftalte, en binnen

foo Eclen omtrek bepaald geweeft, alsVr met d'uyt-

voerighftcbetamclijckhcyd van foo Wij fcn Maker
overeen quam ; Soo fictmen dat'er egter door ge»

brckvan de Mcnfch-kundc , fomtijts Beelden van

de Konftenaren v/erden voortgebragt ^ die aangaan

«

de de regrfchapenheyd der Levende Beelden, we!k-

fc in de va!fchc Lcdenftemniing en Muskclen vcr-

toonen , foo ver afgewiffelt zijn , dat m'er over moet

ïn twijffcl ftaan offc Adam , indien hyfc in *t Para-

dijs ontmoet had , niet onder de Schcpfels fou ge-

teld hebben , die op den vijfden dagh gemaakt zijn :

Sulks fy hem in 't geven van de Namen , ligt meer
fpel , als al d'andcrc fouden gemaakt hebben ; niet sommige

wetende waar hyfc onder plaatfen foudc. d? hebben"'
De Leden- ftemming en Proportie- Maat, is by de jropottic

4'Antike Konftenaren altijt in groote waarde ge- ÏJc^iiaan/

hou-
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houdenjen hebben in verfcheydeVoor-beelden blijk

gegeven , datiê die grondign verftonden. Telekles

en Ibeodorus , maakten yder de helft van het Beeld

van Apollo Pphius. d een was in 't Eyland Samos, en

d'ander was teEphefen. En nochtans paften bey

defeftukken fcowel tot malkander, dat men met
anders Touw geoordeeld hebben j of het Beeld was

uytdehand vaji ccnen Meefter gekomen, 't Geen
hun waarlijk fonder d'aldernaaukeurigfte kennis

der Proportie , onmogelijk fou geweeft hebben.

d'Algemcene Proportie van een Schoon Menfch-

bceld kan onfes agtens kort , en met weynig omfiag

voorgeftcld werden ; en het en is niet geheel noodig

foo ,veel arbeyds , foo veel Modellen en foo veel

fèggens, als fommige wel gedaan hebben, over hoop

te halen : die doch met al haar verfcheyde Voor-

beelden , meer dan de helft te veel , en op het diiy-

fentfte deel , niet genoeg en hebben gedaan. Want

Ponfctier^*
^'^^ men in de Menfch- kundige Proportie onder-

Wcnfchbeci- jiccmd , meer als eenigc weynige regels , van de al-

men n,sar gcmccne rcgtfchapenhcyd der Menfchen genomen,
weym'ge en te ftellen , ïoo falmen lïch tot een oneyndig getal

regcirgcvcn. Voor-bceldcn verpligt vinden ; En foo doende ge-

duurigli te veel, en t'elckens te weynigh doen.

.. IVlen moet voornamelijk in defcOeffenine aanmer-

gen <ic Pk- Kcn , dat de nette Proportie-regel niet vocglamer
portie maat

j^gj^ ondcrfoet wci'den , dan ineen Beeld, dat in
moet onder- b. .' — 11 i-

fogt ttcxden. ccn SuDpelc , dat is , in een Enkele en eenvoudige

rcgt opft^ande ftand , buyten alle werking ofadic ,

geplant is. In welk Beeld, i^oo haaft als het flegts

dcminft^ bewegingh of werk-daat onderneemt te

doen , terftont door het buygcn en verdraycn der

Leden en Gcvv;rigten , niet alleen in ftjn Maten,

^ .^ maar ook in de ftant van fijn Muskelcn , volgens

d'hoe-
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d'ho^roothevd der Doeningh , groote veranderin-

ge valt; Gelijk verder in 't vervolgh fal blijken.

Sulx dat dit gedeelte der Menfch-kunde veel eer

door een Natuur-kundige kennis in 't Oordeel , als proportie

door het oeftenen van een beftipte Maat-kundige
"J!^^jftjnt

Palier-maat moet uytgewerkt W£rden : want wie beieteawor-^

fal foo veel Regels konnen opftellen , ofdat meer is ,
'^'^^'

wie falder foo veel in de kop houden , alffer on-

telbare Standen , Adien en Doeningen , indever-

fcheyden taaljen ofTronken der Lichamen konnen

bedagt werden ? welcke gedagten des Konftenaars

,

ook noch door d'oneyndige toevallen verre konnen

voorby geftapt werden: by welke alle deVoor-beel-

den van Alberttis Durer opgegeven , foo veel als een

Boon in een Brouvv-ketel zijn. Ja daar konnen in

een Hand, en in een Vinger meer toevallige Standen

en opfigten vallen , als'er Regelen in dit heele Boek
fouden konnen gegeven worden j waar toe dan den

geeft gepijnigt , ofarbeyd gedaan voor 't gene niet

verfadigcn kan. d'Ervarentheyd heeft aan d'opmer-

kende geleerd , dat by aldienmen alle Beelden na

een bepaalde Maat wil reguleeren , fonder op de

rijkheyd der Natuure agt te geven (die foo wel

korte dicke , lange fmalle , lange dickc , als vier-

fchotige Menfchen voortbrengt ; en die doch yder

in haar foort , een onderlinge Proportie hebben}

men even fou doen , als of men alle fijn Beelden in De bcftipt-

een Vorm goot : dat niet alleen een groote misOagh ten in de™*]

in de Schilder konft is , maar fulke Meefters vin- ^^
'J^^'.

den haar ook dikmaal jammerlijk verlegen, en in een w.s vcrie,

Konfteloofc Armoede vervallen ; Niet wetende scnthcyd.

uy t welcke Fonteyne fy de rijcke veranderlijkheyd

,

diedcr vereyft werd , putten fullen : Sy gevoelen

ook dikwils dat hun Beelden niet wel werken wil-
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len/t welk by die ligt te verbeteren is, welke het ver-

ftant van hun Teykenkunde niet te beftipt , aan een

vaft geftelde Maatleeft verhangen hebben.

Dat nu de Natuurlijke bedeeling der Ledenftem-

mingh , {ttr vry en rijk is in verfcheydentheyd ; tn
datfedoor \ mede dceien van eenige kleyne verfchil-

waarom alle Hgheyd der Proportie , aan 't eene Lighaam moge-

^Sh^Mci- lijk maakt, datfe het ander fchijnd te weygeren , dat

ve vermogen blijkt daar in genoegfaam , dat d'eenc Menfch fom-

migeAftien, of Verrigtingen beter kan doen dan

den anderen , of als eenige geheel niet enkonnen

doen : onaangeiien d'onderwijfing in beyde veel

kan te weeg brengen. Dus fien wy dat een breed-

Pr^?rtfi
" fchoftig Menfch met ftevige Heupen en Dycn,meer

geeft veel tot Laft fal torflen , dan een van fmalle en fchrale ^o-

gen
"°'""

ftuur. Een breede kloeke Hand heeft meer klem •,

dan een die fmal en fchrepig is. Lange vingeren

hebben meer bequaamheyd om Snaren-fpel te toet-

fen , en de Schrijf-konft te oefFcnen , dan die kort

gedrongen zijn. Een Menfch met fnoggere Beenen ,

fal fnelder loopen dan een Waterfugtig of dik ge-

fwollcn Bombeen. Gelijk in veel foodanige geval-

worfteiaars len die gcen , welk hen op \ Worftelen en Volti-

la" «TilJdén
^^^^" verftaan , groote ondervinding hebben,en ligt

grootc Keur ontwaar werden waar in hun Lichaam in \ fpringen

\" *gg"^' en tuymelen gcbrekkigh is : waarom fy dan ook

feer veel keur vinden in de jonge Kinderen , diefe

tot die Kunft van meeninge zijn afte fonderen: haar

van jongs aan daar toe door rekken en trekken , en

buygen van de Rugge- graat , en de gewngtcn van

Armen en Beenen, met fmeeren pogen te bereyden.

Indien een Schilder dan alle fijn Beelden op eene

Leeft fchoyd , het is feker , dat hy in fommig gevaJ

Veel te Weynig,ofveel te veel verngting aan fijnBeel-

den
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den geven fal. Daar zijn fecr veel gevallen , in welk

de Ledenftemmingh volgens de bepaalde doening

dcsBeddts moet geftelt zijn: of men fal een feer

quade koppeling ontwaar werden : Want /ia de Man
isy foo:^jn fijn Kragten. En gelijk dit een van dc

uiteril:e waarnemingen in de Menfch- kunde is , foo

magmen fich wel verfekerd houden , dat hoe 't fH-

ve nauwkeuriger in agt genomen werd, hoedatter

al meer yts voortreftelijx in de Schilderkonft fal te

weeg gebragt werden , daar de gemeene Schildcr-

geeften de Vlag voor fullen moeten inhalen. Seker

,

dat vele die welftandige werking in hun Beelden

met ontwaar en werden , fchoonfe de felve nogtans

daar in feer wel meenen bepaald te hebben , heefc

geen andere oorfaak als 't gebrek van de gefeyde toe-
^y'^/j^^-cr"-^

paffingh. Wie en weet niet wanneermen een Beeld kingin de

field om een fware verrigtinge te doen ; in welk ^«^'*«"'

men geen vermogen genoeg ten opfigt van de Le-

denftemming , of goede ftand van beweging (let

;

dat men nimmer lich kragtelijk fal konnen inbeel-

den, dat foodanigen Beeld waarlijk befigh is ^ met
die werking uyt te voeren , daar het fig in moet be-

vinden : maar het fal ons veel te fwak , ofqualijk ge-

fchapen , of onervaren in de behandelingh , of Hek
fchijnen tezijn. Daarentegen wanneerwe vaneen

fterk en robuft Menfch , die volgens een grootfe

Leeft van Proportie , wel geftelt is , om eenige A-
die feker uit te voeren , een fwakke , lafhartige , wanneer de

en teere Werking lien doen , waar aan egter fijn heel
j^^'gr leticn^

vermogen gefpild werd ; hoe is 't mogelijk als dat rctiijnca te

het den Bcfchouwer anders fal in d'oogen vallen , als
^*" *°*

ofeen Gek , ofCharlctan eenige Grimmatfen aan-

rigte. Daar en boven foo fal men in fuik een Beeld

ook bevinden , dat fijn Deugtfame Adie en fchoo-

ne
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ne Proportie die het anders heeft of hebben fou \

veel fou te kort gedaan zijn , om dat het vernnogen

daar van foo onvoegfaam , en met foo ongelijken

Daad, en kleyne verrigting, vereenigt is. Want ge-

lijk de Genees en Heelkundigers malkander leeren,

dat de Proportie-kunde noodig is te verftaan , om
daar door ook van den gefonden , of ongefonden

ftand des Menfchen Lichaam te konnen oordeelen

;

(nadien het voor een fickte gekeurd werd, wan*

neer eenige Leden haar Natuurlijke Proportie-maat

tot het geheelLighaam niet en hebben,en dcMenfch

beletten fijn behoorlijke Dien ft en Adien te doen )

alfoo is de LedenftemmigeKennis den Schilder noo-

dig, om geenfieke, dat fijn gebrekkige Menfch-

beelden , tot de Adie van een gefonde en friflc

uytvoering , toe te paflen.

Wanneer Leonard de Vtmi fijn Leerlingen , aan-

gaande de Proportie onderwees , foo belafte hy haar

HOC fommi- de Menfchbeelden alleen in de Lengde , en niet foo

TOci^kde* ^^^^ J" ^^ Breeddc waar te nemen. Te kennen gc-

Proportie in vende , dat de breette altijt in de Natuure gepro-

wlicfeifin portioneerd is na de lengde , en de lengde na de dik-
agt genomen te. Want feyde hy , daar is een foodanigen won-

dedijken Wijshcyd in de Natuur,dat zy alles,'t geen

fy voortbrengd , van wat foort het ook is , altijd

van"^(;'r«i
^^^ gcvocghlijkfte paard , en by den anderen fchikt.

En over fulks is het den Schilder geraden , die Or-

den in de Proportie- maten der Leden te volgen , in

welk men fiet dat de Natuur haar doorgaans ver-

luftight; en als werk maakt, om die geduurig op
fuiken wij fe voort te brengen, en den Konftenaars

tot Voor-beelden voor te ftellen.

Al het weynige Verfchil , dat men in de Maat-

wet der Mcnichbeeldcn ontwaar werd, is in fom-

migc
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... . r '1. VerfchU-

mige Lichamen Natuurlijk , en in fommige her- nge Propor-.

komftig van eenige toevallen. Die Natuurlijk van
^-è^o^JJaj"?

de gemeenc Proportie afwijken , hebben egter in

haar felven , veel beter Ledenftemming , dan die

door toeval afwiflelen , fulx dat men foo wel in de

Reufen , als in de gemeene foort van Lichamen

,

een onberifpelijke Proportie gefisn heeft. Doch in

de toevallige , daarfe Dwergen en mismaakte Men-

fchen voordbrengt , daar houtfe dikwils Maat noch

Regel. De verfchillige Lichamen , die egter een

goede Ledenftemming hebben , kan men eenigfints

verklaard zien , in de Voor-beelden van een Huys i

van een Nchip , of diergelijke Bouwerk , die volgens

verfcheyde Beftckken en Charters gereguleerd kon- poör een ge-

nen werden ; welke , hoe feer die ook van malkan-
y[ji^iaai<j,

der of van andere Beftekken in 't algemeen verfchil-

len , nogtans ydcr op haar felven aangemerkt , icer

wel konnen geproportioneerd zijn en de naam van

een fchoon Huys >
'1 hooren , Kerk ofSchip , mee

waarheyd draden.

Hier nu naukeurig t'onderfoeken hoedanige (het

groote Menfchen , en vervaarlijke Reufen daar nu
en dan geweeft zijn; en wat van de Waarheyd en

Ledenftemming der fel ve te houden zy; fulx fou-

de buyten ons Beftek gaan : die begeerig is eenige

Vertellingen en Sprookjes daar van te hooren , lefê

het tweede Deel van Athanafius Kircherus Onder-
Aardfe Weercld. En gelijk dien Schrijver in fijn

vierde Hoofd-ftuk van 't felve Deel poogt te bewij-

fen , dat'er geen Proportie in foodanigc gioote Reu-
fen Lichamen tot de betamelijkhcyd der ver eyfte

Werking van een Menfch en lou konnen zijn, om
dat (even alsmen aan de groote Marmcre Kolos

Beelden de Ermen en uyterfte Leden fict ondef-

B " ftcund,
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fteunt , op datfe door haar eygen fwaarte , niet van

't Lighaam fouden daar henen tuymelenj fommigc
minder Deeien , als Ermen en Handen door hun
Gewigt fouden afvallen ; Soo en dunkt ons fulx

gants niet waarfchij nelijk; wanneer wy aanmerken

dat de ibrmen en Handen , Voeten en Beenen , ons

noch in 't gaan . noch in 't ftaan , noch in 't liggen ,

nochin't Arbeyden, gantsgeene fwaarte doen ge-

voelen , en dat van wegen de gemeenfchap die de

Declen met het Geheel hebben ; Ook en meenen

wy niet dat ymand hier van klagen kan. Wat nu

in 't mindere gefchied , fal volgens de felve Pro-

portie die daar tuffen een kleyn Kind , en een vol-

waffen Menfch is , ook in het meerdere gefchiedcn :

Want foo de Man is , foo zijn fijn Kragten. Voor-

waar wanneer Ctctio feyd > dat de Wapenen van

de Roomfe Soldaten haar in de Veld-Togten niet

fwaarder vallen , dan hun Handen en Ermen te

dragen ; Soo wil hy ten minften daar mede te ken-

nen geven , datfe van haar Leden geheel geen Be-

laftingh hadden ; en dat haar het Krijghs-Ge-

wcer door de gewoonte geheel niet fwaar en viel

;

vergelijkende het waarfchijnelijke by het waarag*

tige. Wy belluyten dan dat het gants geen goed ge-

volgh i? : De evertnate groote Steenen Beelden , hc"

fii;i)k£n door haar eygen fwaarte , (en mogelijk alleen

door Ouderdom en veel geleden Rampen ) Ergo

daar fou geen Menfch van looof 200 voeten, wel

Geproportioneerd en bequaam tot fijn vcreyflc

Werking konnen zijn.

Onderfchcid Daar is ook in t algemeen een Natuurlijk onder-
der Lenshdc ^ , , . -. \ ° rr T-
in Man ca fchcyd m Lengde , tullen M^« en Fro««^. En men
Vrouw. yjj^j j^f^f^j. ^g„ hiï\ó. meer Lange Mannen , dan

heel Lange Vrouwen, Ook geeft het Land-
fchap
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fchap en de Hemelftreek , onder welke de Men-
fchen geboren en opgevoed werden , veelfints

een byfondercftacuurin Lengde , in Kloekheyd der inLanduië

Leden en anders > die als yts eygcn aan foodanigen

Landaard fchijnt vaft te zijn. Sulx datmenfe veel-

fints of aan de Lijfslengde en Proportie j of aan hec

opfigt der Swcming en aan den inwendigen Geeft ,

die door de Adien bekent gemaakt werd, ofdoor

wat anders , ofdoor \ gefeyde alle te gelijk , onder-

fcheyden kan. Dus kent men een Spanjaart uyt fijn

bars en laatdunkend Gelaat ; Een Italiaan uyt fijn

fchrandcre en bedekte Bezadigtheyd ; Een Frans-

man uyt fijn lugthertig Opfigt en knaphandige Ge-
beerden ; Een Duytfer , Deen en Sweed , uyt fijn

Kloek Lighaam en loomaardige fpraak met eenige

Meefteragtigc Wefpen verfeld. Een Engelsman uyt

fijn effen en geftrekte Tronie , die veel eer uyt ver-

agting van een ander dan Natuurlijk fchijnd , hoe-

welwe twijffelen, of het inde befte niet een beter

oorfprong heeft. Maar den Nederlander neemt om
fijn vr}^gebooren Geeft, allerhande Landaart aan

,

waar van de verftandigfte het befte fonder onder-»'

fcheyd van yeder geern willen ontleenen

.

Een ander fegge van een Hollander wat hy wil

,

defe gctuygenis , namelijk, datfe Luiden zijn die

haar Woord houden , fal hen niemand ontfutfelen.

Wanneer de loofc Fransjes , en byfohder de Pari-

fienen , ymand van een anders Trouw en Opregtig-

tigheyd willen verfckeren, zijnfe gewoon re fcggen :

Hy p/ /ij« Woojd houden als een goeden Hollander^

Of van die Natie fclfs fprekcnde , fcggenfe ^tmc^n-

\\)V\lli/ ful [ondtr twijffelfijn Woord bouden,want het is

een Hollander. Verftaandc onder Hollanders wel de

gcheeleNederlandfeNatie,dog byfonderlijkdie welk

b i in
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in de Unie der Seven Provintien t'huys hoorend

Belangende de Geftalte der Lijf Lengde in 't al-

wat de gemeen , wie en weet niet dat Duytfland en het

in'"de"Lijfs- N oordfe Geweft gemeenlijk veel Langer Menfchen
Henghdc uytlevcrd dan Italicn en Spanjen, en mceft alle

'

warme Landen. Die hun werk hebben willen ma-

ken van de genoemde Vijf Europifche Volken ,

met hun eygen kennelijke Kleuren af te malen, heb-
Een Duytfer ^gj^fg ^^xx% befchreven : Een Hoogduitfer , feggen-

fe, is langfaam in Berading, tamelijk Getrouw,
Grofen Groot van Lijf, Modefl: in de Kleeren ,

of 100 hy de Mode volgt, daar in overtolligh. On-
geftndigh van finnen , Moedig als een Beer , Schoon

van Lijf; In fi)n Wetenfchap School- Meefteragtig«

Vergeetagtig en een veel Drinker, Huylagtig in

*t fpreken . en niet recht yvcrig in fijn Godtsdienft

:

Maar hartnckkig van Kop.
Engelsman, £en Engelsman is altijd met een Agter open, on-

befluytende in fijn Berading ; mistrouwende in

Koopmanfchap en fclfs Diefagtig ; kleyn van Gc-

negenthe) d ontrent andere Natienrtamelijk Schoon

en wel gemaakt van Lichaam, Hooveerdigh in Kle-

ding , Moedig van Aart , geern Wijs , fpreekt noch

en fwiigt niet dat hy moet. Doet quaad onder een

goeden fchijn. In 't Eeten is hy Gulfig en Lekker

,

niet feer Arbeydfaam. Wijfagtig in Taal; Een
Schytebroek in nood; in 'taanfprekennoch Wijs
noch Sot j uyteilijk Godsdienftigh , eneenHart-

nekkig Bewaarder van quade Wetten. Hy maakt

fijn Vrouw tot Koningin , fijn Knegten tot Slaven.

IsveelfintsSiek en Onpaflijk, doch meeft aan de

Bras-fickte.

Wy hebben een fekcr Man gekend, die foo groo-

ten afkeer van dele Natie had; dat hy fijn Kinderea

van
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van Jongs aan inftampte ; dat alsfe een Hmd en

een Engelsman gelijk zagen in 't Water vallen, dat-

fe eerft den Hond fouden uythelpen , en haddenfe

noch wat tijd over, die mogtenfeaan den anderen

fteden. Waar konnen ook de Paffien den Menfch
niet al heen voeren ?

Een Fransman is knaphandigh en veerdigin fijn
^""^^""^

doen en fpreken. Ligtveerdig in Trouw, Ligt be-

minnende i Van goed Opfigt , Wifpeltuuiig in

Kleeding, veel Praarig en vraag-agtig. Tamelijk

Menfchelijk in Ommegang , van alles geern wat

wetende; Vlugtig als een Aren t; Groot en ligt van

onderneming. Lekker als hy kan , geduurighdanf-

fêndeen quinkelerende. Vergeet ligt goed en quaad,

en is veelfints wat Hoeragtig.

Een Italiaan is Sp'tsvindig in Raadsplcging.Troii Italiaan,

voor fich felven ; Loos in aanflagen ; Schoon foo

hy wil. Niet onvermakelijk aardigh in Poetfen.

Schijnd geleerd. Hy fpreekt weynig maar wel

;

Eet matig. Ondcrderhoiid de goede Wetten Teer

flreng. Is Plegtigin iijnGodsdienlt; is een Cepicr

van fijn Vrouw , en Tonder weerga Jaloers; Groots

in 't Bouwen , Pragtigh in Kerken , maar Zedig in

fijn Klceding,

Een Spanjaard is Bedrieglijk in Raadsplcgingh ,

Spanjaard,

Ontrouw in 't Woord houden. Wel beminnende

,

Vervaarlijk van Gefchapenheyd. Statig in kleeding,

Deftig van Aard , Moedig abeen Olifant. Diepfin-

nig in Wetenfchap , Stilhoudende Wraakgierig.

Manlijk in Spraak ; Gek-lijk van Wefen. feerby-

geloovig , Moedig op fijn Wapen. En fijn Schoon-

heyd aard meer na de Duyvel , dan na een der goe-

de Engelen.

Het is niet nieuv>niaar al van outs aangemcrkt,dat

D q w
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terfomtijds ecnige grove Feylcn aan ecnig byfon-

der Volk , eygen zijn ; En daarfe boven anderen in

komen uyt te fteken. In dufdanigen fin heeft ook
Tu.x. vf. 11, (^jen grooten Paulus , de Griekfe Dijkers , Epime-

nidcs en Callymachus , Geregtveerdigt, alsfe feg-

gen dat de Kretenfers doorgaans Leugenagtig, qua-

de Beeften en Luyc Buyken zijn.

Seker Snaak een Koopman fockende , verhaalde

in een GefeHchap hoe dat Lucifer uyt den Hemel
geftooten werdende , Hals en Been brak , en met
veele Stukken om laag quam ; en dat de Kop in

Italien viel , die die Natie byfonder fchrander daar

door maakte. De Buyk in Duytfland ; die dat

Volk luftig leerde Eeten en Drinken , het Hert in

Spanjen , \ geen haar feer Groots en Moedig deed

zijn, DeErmen en Handen in Holland, die haar

neerftig leerde Werken. De Voeten' in Vrankrijk

,

waar doorfeLigtveerdig in'tDanffen quamen uyt

te botten. En gelijk de meefte Toehoorders hierom

Lagten , en meenden dat het Hiiloritjen ten eyndc

was , foo was'er onder allen een Engelsman \ Oie

niet fwijgen konncnde , met een geflrekte Tronie

feyde: Mijn Heer , ghy hebt de Stcerr van Luci-

fer vergeten. Och dat's waar Sir, Antwoorden flux

den ander j die xid in Engeland.

'tis buyten twijffel dat dcVerfchilligheyd der

Natuurlijke gefteldheyd der Menfchen Lichamen ,

en Geeften alswe gefeyd hebben , Grootdeels af-

hangt van de verfcheyde Logt en Hemelftreek,waar.

in fy gebooren en opgebragt worden, Want om
dat cenDuytfcr, of Neerlander , een ander Logt
in-ademd ; dan een Fransman, Italiaan , Spanjaard ,

Indiaan , Moskoviter , Turk , of Amcrikaner,

daar door maakt het Bloed navolgens foo veel ver-

fcheyde
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fcheyde beweging , als het noodwendig door de

Logtontfangt, verfcheyde Giftingh, die dan fulke

of fulke Doeningen in de Lichamen verwekt : En
dit 's de Reden , waarom de Menfchen foo in alge-

meene Manieren , Spraak , vlugheyd des Verftands

,

Sterkte , Couragie , als in andere Paflien die van de

Lichamelijke Bewegingh afhangen , komen te ver-

fchillen, Defe Verfchilligheyd gaat ook verder tot

het merkelijk Onderfcheyd datter gcfien werd on-

trent een en de felve aandoeningjwaar door de Men-
fchen in eenderley ontmoeting feer verfchillendc

Uytwerkfelen hebben.Diis lagt den eenden over't fel-

ve Voorval , daar den anderen hem over vergramd.

Den eenen Singt en Quinkeleerd, en doet fijn Doen
met Vreugde , d'ander is Dof , Nors en Droef gee-

ftig. Doch men fiet byfonderlijk van wat verfchey-

de Wind de Mcnfchen omgedreven werden , wan-

neer de dampen van het Druyvcn fap j onder de

Geeflen beginnen te fpcelen , en alsfe het in de Hul
krijgen : Voorwaar daar zijn feldfame Drinkerts in

de Weercld ; en men fiet vaak een vremd Gcfpook ,

wanneer een Swerm drollige Duyvels uyt een Wijn-

vat los gebroken , figin verfcheyde Herflebckkens

neerfct, d'Een Vegr en krakecld om een Havcr-

flroo , of Vloekt meer Drommels uyt de Hel , afs-

fer mogelijk zijn. d Ander van 't felve Nat befopen ,

wilKuffen, Vryen , Quccften en Mallen , offija

Kuurmans Wijf te Lijve, De derde heeft 'et dapper

drok met Snakken en Spooken , of giet de Leu-

gens uyt of hyfe om niet had. Den vierden fit

Dod- Oorig , of haald Oude Koeijcn uyt de gragt

;

Jaagt Kat en Hond ten Huyfen uyt , of fchopt fijn

Wijfs Tabberd van de Trappen , als'cr 't Lijf nech

in (leekt. Gelijk ook dikwils een anderen ymand te

D 4 bij-
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bijfter deOorcn kan pijnigen met wicwaauwe Praat,

't Verken brak, en de "1 ouwe liep deur. De fef-

de om 't half Dofijn vol te maken, weet als fijn

Buykje vol is , het fijn Mannetje te fpelen ; en praat

uyt de Bijbel , of hy van de Kofter Gepromoveerd

was : doch genoeg van defe Raasbollen , de Wijven

mogten ook met een Zoodje dronke Pis-Tobben >

en Brandewijn- Slonsjes in 't Gelag vallen ,

Maar gelijk de gcfeyde Natiën door yts Kenne-

lijx te onderfcheyden zijn , foo moet ook aange-

merkt werdexi j dat in die , en alle die voorby ge-

yerander- flagen ?ijn , ook een groote Wan Orden m de
iijUbcyd der Proportie kan vallen , die door de toevallen van

Siekt n , Quellingen en andere onheylen , den

Menfch groot-deels Hervormen konnen Daar wy
ook de Vcrfchcydc Trappen en Staten des Ouder-

doms niet en moeten vergeten by te voegen. Want
nadien de Mcnfche infonderhcyd in fijn kleyne

Kindfchap anders dan in fijn groote Kindfchap ; En
in fijn Jongelingfchap dikwils anders dan in fijn

hoogen Ouderdom is gcfteld ; Soo is'er geen kleyrj

jn Kinders Verfijhil in de Proportie van een Kind , en een Vol-

h"e^° Vfo" wafTen Menfch waar te nemen. Alwaar wy ficn

vcrfchiiin fullen , dat tüiTen de Gefcyde , de Natuur gemeen-
e xoportic j..

j^ ^^^^ ^.^^ ^^ Vijfgelijke Declen , lot Agt gelijke

Declen •, met het Hooft gemeten , komt uyt x.^

botten en toe te nemen , aiswc op fijn Plaats fuilea

ontwaar werden. Het is al van over lang aange-

merkt,dat den i];emeenen Ouderdom des Menfche:;!

felden boven de 60 of 70 Jaren komt te loopen.

En den Grooten Pfalm-DigterDavid, heeft fulx

?fal.9o. 10. ook in fijn Kerk-Liederen bcveftigt , wanneer hy
voor d'uyterlle Paal het Tachentigite daar by ftelt.

Sulx d'Óude Gc(ieeskundigers daar ook het Oog
.

fchij-
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fchijnen op te hebben , wanneerfe 's Menfchen Ou- 's Menfchen

derdom in p Trappen , yder van fevcn Jaren , heb ^^l^^tl^^n

ben afgedeeld ; beloopende famen den Ouderdom afgebakend,

van 63 Jaren: Meenende dat den Menfch in yder

Trap , offeven Jaren opwaflens , eenige by fonde-

re Verandering, foo in Proportie als beklonken-

kenheyd van Vlees , en fekerheyd van beweging

;

en Kragt onderging. Welke , gelijkfe indeeerlle [?yt^^^J^J°*

Trappen toe namen , in de laatfte wederom wier- fuix deden,

den Befnoeyden Ingetoomd. d'Eerfte feven Jaren ,

noemdenfe de Kleyne Kindfchap. Van die tot veer-

tien Jaren» de Groote of regte Kindfchap. Van
daar toteenen twintig, noemdenfe Pubertas , om
dat in defè tijd de gehayrdheyd op deManbare Stoel

quam te waflen. Van die tot agt en twintig Jaar,

was de Jongelingfchap. Waar van mogelijk het

Spreekwoord , Ouden Agt en twintig , als men van

Vryers fpreekt , die wat over de Jeugdige tijd gaan >

fijn afkomfi: fchuldig blijft , want fy willen felden

ouder zijn j als hen flegts de Munt , dat is, de Tronie

liiet en beklapt. Van Achtentwintig tot Vijf en

dertig , noemdenfe de Manfchap. Van die tot twee

en veertig , den ftil ftaanden Ouderdom, Van daar

tot negen en veertig , den eerften Ouderdom. Van
negen cnveeitig tot fesen vijftigh , was den opge-

klommen Ouderdom ; En van die Jaren tot dry

en feftigh , en hooger , was den fwarcn of Kreupe-

len Ouderdom. Den Grooten Hippocrates nam de "
^^„"then

Verdeeling korter , en deed die volgens de Vier Ge- Leven van

tijden des Jaars : Hy vergeleek de Kindfchap by de "e/aamd*"*

Lente , om datfe warm en vogtig , bequaam tot de wicrd.

Groeying is. De Manfchap by de Somer , om datfe

warm en droog is, Den Statigen Ouderdom by

denHerfft > om datfe koud en vogtig is. Enden

D 5 Stok-
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Stok-ouden Ouderdom , by de Winter , om datfc

?io d'Hc- Jc:oud en droog is. De Hedensdaagfe meer fin heb-

in ?o Trap-* bende om lang te'leven , hebben den Ouderdom
pen gedeeld, jp jq Deelen , ydervan lo Jaar gedeeld; en over

fuixmakenfênet loo Jaren uyt. Dan daar fiender

weynige dat die Verdeeling in haar bewaarheyd

werd: niet tegenftaande d'Afteykening daarvan,

by na in yders Huys een Plaatsje aan de Wand be-

kleed. Het Oude Spreukje plag te Teggen : Die

met fijn twintig Jaar niet Schoon en is. Met dertig

Jaar niet Sterk is : En met veertig Jaar niet Wijs en

is , noch vijftig Jaar niet Rijk en is ; Die leeft fijn

"Vier Getyen mis.

Aigcmeenc d'Aljremeene Lengde van een regtfchapenMenfch,

voiiwmc'n" werd in 't gemeen gegifl: op fes Voet-maten
j
gelijk

Menfchcn. ook fommige maar {^ van haar eygen Voeten groot

zijn ; en alfoo weynigh meer dan fes Hoofden Lank

zijn; dateenige tot geen Regel willen aangenomen

hebben , om datmen in deTeykenkunde algemeen-

der de Lengde van Agt Hoofden gewoon is te ge-

ven. Om een Proportie- Maat te Verkiefen, waar

mede men een j^eheel Menfch-beeld kan uytmeten

en Proportionceren, is tot noch geen bequamer Deel
t Hooft kan uytgcvonden , dan het Hooft ; 't Welk hier , als

diA»i, of de Modulus i of Maat-zet in de Bouwkunde , kan
Maatzet van genomen werden. Want even alsmen gewoon is in,
't Lichaam ^. ^ _^ , i r^ i i i >>-

genomen de Bouw-Ordcns , de Kolommen yder na haar Oc-
vcrdcn. ^^gj. ^ ^^^ of foo veel Middel-lijnen , die men Mo-

dulus noemd , in haar Hoogte te geven , en datmen

d'andere Leden der Ornamenten , foo veel Maatre-

dige Gedeeltens uyt die vafl-geflelde Modulus g^eeft,

als om wel Geproportioneerd te zijn , benoodigt is

;

Soo kan ook een Beeld in de Menfchkunde , feker

Getal van Hoofden in 't gemeen groot gemaakt

wer-
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werden , uyt welkmen d'andere mindere Partyen

kan reguleeren, volgens de minder Verdeeling die in

het Hooft bequaam gevonden wcrdt , alswe aan-

ftonds nader fullen voorftellen.

Men feyd niet buyten Waarheyd van de Slangen,

dat al waarfe het Hooft in konncn krijgen , datfe

daar ook 't geheele Lijf konnen door Wringen . En
om dat de Gaauwdieven in haar Huys-braken haar

ook dikmaal van defe Proportie moeten bedienen ,

foo toonenfê datfe hun Vader den Duyvel , (die ons

van ouds onder een Slang befchreven is) daar in feer

wel navolgen ; Doch die Kunft bedriegd fecr dik-

wils lïjn Meefter ; Want men fiet dat als defe Quan-
ten fomtijds 't Hoofd door een Hennepe Venfter

moeten fteken , datfer felden 't heele Lijf fullen door

halen. En dus werdenfe te Spade Wijs dat den

Regel van de Duyvcl , die een Leugenaar van den

beginne was, ook hier vaU is, en datfe haar Leerlin-

gen in een Hapering kan brengen , daarfe met geen

Kunsjes konnen uyt fpartelcn.

En alhoewel die geen, welk van de Proportie der

Menfchbeelden hebben gefproken,leeren datmen de

Lichamen met 7 met 8 en met 9 Hoofden moet be-

palen, (onder welk de Proportie van SHoofden, wel

voor de Schoon fte gehouden werd) egter en moet

menniet meenen datmen altijd verpligt is, een van de

gefeyde Maat-Wetten foo ftipt te volgen , datm'er

niet van lou mogen afwijken : Dewijl het Leven en

de Voor-beelden der frayftc Meefters ons genoeg-

faam aanwijfen , datfe daar in met groote Welftand

konnen Verfchillen. Men moet dan aanmerken, dat jvaarom de

de Proportie-Regels alleen dienen , om van defaak Repels gc-

yts vaften feker teftellcn; Op datmen aanwij fe,
^"«"nïi^jila.

dat wannecrmcn de gefielde Regel Voorfigtig na

wan-
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wandelt, datmen geheel buytcn Dwaling , en al-

gemeene Berifpingfal blijven. De vaft geftelde Re-
gelen felfs , Leeren genoegfaam , 't geen wy voor

nebben te leggen : Want nadien by yder meer dan

een Regel gegeven werd , die doch alle uyt het

Voor beeld der onbelemmerde Natuur geput zijn;

H'^e die Ver- Soo volgt ten minften dat deLichamen op verfchey-

nochtans" ^^ WijTcn konnen fchoon Geproportioneerd zijn.

goed kon- Indien dan een Menfchbeeld van 7 Hoofden , foo
acanjn.

Onberifpelijkkan zijn als een van 8 of9 Hoofden ,

Ja datmen fomtijds daar noch magh over gaan ; Wie
fal konnen tegenfpreken , datmen een tuffen Pro-

portie Verkiefende , Beelden van 7^ van 7 5 of

van 8 j Hoofden Lang niet fou konnen goed ma-

ken. Albertus Durer felfs, die immers foo veel Wand
fchijnd over hoop gehaald te hebben , dat yder by

na walgt van foo veel Maat- Leffen en Proportie-

Regels te zien, heeft fijnLefers van defebekom-

merniffe willen verloffen. Ook fagh hy buyten

twijffel wel dat veel ligt vermoeyde Herffens , niet

leuy fouden vallen om te vragen ; Ofl"er dan tot de

Menfch-kunde foo veel Regels , en foo veel metens >

en (00 veel tijds aan 't Proportioneeren der Beelden

moeft bcfleed \Aferden , eermenfe fbu konnen onbe-

rifpeüjk fliellcn ? Ik gebiede feyde hy , de beftipte

metingh niet foo feer , als ik wel Leer , datmen
Natte Waar- door Vlijd en Neerftigheyd de Natuur nafpooren-

vza^^ihut ^^ ' ^^" gewishcyd die op vafle Reden fteund , mag
Vmer. fockcn te bekomen ; Want die fuiken vaftigheyd

in de Oogen en in de Hand bekomen hebben , fal

van niemand foo Naauwkcurigcn Meting der Beel-

den afgc-cyfl: werden. En waarlijk , wanneer de

Oogen door de Konfl-Regelen bereyd zijn , dan

werd het Gefigt felfs tot eep Regel j En de Hand
kan
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kan fuik een Leydfman geruftelijk volgen l en alle

Dwaling ligt vermijden.

Het is derhalven niet heel gelogen ; Wanneer
fbmmige feggen ; dat de Proportie-Maten meefi:

verfonnenzijn, en dien ft konnen doen, in 't ma-
ken van groote Kolos-Beelden, die het Leven en het

Oog in alle deelen onbedenkdlijk te boven gaan ; En
niet foo feer noodig aan de Konft-oefFenaars die al-

leen het eenvoudige padt van het Leven , volgens de

dageüjkfe bcfchouwing haar felven hebben voorge-

fteld te bewandelen.

Datmen de goede Proportie van een Beeld in 't al- ProportS by

gemeen by 't Oog , ligtclijk kan ontwaar werden , '' ^°3 ^^^

fonder darmen , of om dat te maken , of gemaakt
*

zijnde , dat te onderfoeken, niet foo veel Meting be-

hoeft over hoop te halen , als de Regels daar van

zijnde, fchijnen tevereyfTen; dat blijkt eenigfints

daar in , dat uyt.de Proportie van het Hooft , aan-

ftonds openbaar kan werden , ofeen Beeld wel Ge-
proportioneerd is ofniet: Infonderheyd in de Leng-

de en Breedte. Dus fien wy aanftonds dat een

Groot Dik Hoofd , het Lighaam kleynder en kor-

ter doet fchijnen , dan het anders fou zijn, byal-

dien 't felve Hooft wat fnoggerder was. Gelijkmen

dan ook in tegendeel ligt bemerkt dat een kleyn nJof/en

Hooft het Lighaam Lang en groot doet gelijken, ""'«en de'

't En kan dan geheel niet onvoegfaam zijn , datmen g^oot. eb

in de Meting der Lichamen, net Hooft voor de i'*^" '"'*"*

, Maat zet, en algcmeene Proportie-Maat houd. Veel

fraye Meefters gefet zijnde op de Grootsheyd harcr

Beelden, plagtcn groote forg te dragen dat de Hoof-
den harer Menfchbeelden,eer kleyn,dan te|groot wa-

ren^ op datfe de Defcigheyd der Lichamen bewaren,

en groot doen fchijnen fouden , Doch eenige hier in

nicc
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niet wel kunnende de SchoonfteRegelmaat aantref-

fen,zijn het Spoor der goede Proportie niet weynig
mis geloopen. In 't voor by gaan,om ofwy 't op een

ander plaats vergaten , moetmen dan hier vermaand
zijn , dat alle Beelden , die in *t generaal Lijf,

Grof, Kort en Dik zijn, fulx ook in 't byfonder

BeLedefl aan alle Leden moet gefien werden. De Beelden

roeenHjk^de
die Lang en Rank zijn, moeten ook dun enSpie-

Gcftaite van ring agtige Leden hebben ; en de Middelbare Li-

iU)mp°d«* chamen, Middel matige Ledematen Want foo

lighaams. aan een Rank mager Menfch , het Hooft , of eenig

ander Deel heel Dik en Vet gefien werd , wie kan

fulx fien. Tonder fich in te beelden, dat foo een

Menfch mismaakt is ; Of foo aan een Swaar Li-

chaam dat Kloeken groot van Leden is , een Erm
ofBeen , ofHand gefien werd , die Rank en ma-

ger is , men kan ligt denken dat foo een Menfch

een Verdord en uytteerend Lid heeft ; En dat

alfoodaar door fijn onderlinge JProportie gefchon-

den is.

En niet tegenftaande datter verfcheyde Afdec-

lingen van 'tMenfchen-beeldkonnen opgefteld wer-

den, foo agten wy beft te doen, een eenig en wel het

beft toegefterade Voor-beeld by te brengen ; Want
wanneerwe onfen Regel , Volgens de frayfte Or-

den der Natuurc hebben geleeft , fond er ons al te

veel , met haar verfchilligc Dertelheyd op te hou-

den , foo agten wy, buyten gevaar te blijven van

Onvolmaakte ofmismaakte Beelden voort te bren-

gen ; Alhoewel wy de verfcheyde Afwiflclingen ,

niet geheel onderlaten mogen , aan te wijfen.

In de nevenftaande Vertoog- Schets, ftellen wy
Man-Bcdd volgens *t gemeen gevoelen , een Man-beeld van 8

dea.^^^^
Hoofden Lengde , gemeten van den Oppcrften

Top
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Top des Schedels , tot onder aan de Voet-Zool

;

Niet om dat alle Menfchen juyft foo Geproportio-

neerd zijn ; (Want dat fal in onfe volgende Beelden

eenigfints anders blijken) maar om dat een Menfch
fbo zijnde , ^"feyd kan werden , een goede en regt-

«n waarom fchapen Menfchelijke Proportie te hebben. Ook om
foo gefteld. ^^^ ^^^^ Verdeelingh nadrukkelijk, en met feer ken-

lijke Deelen als afgebakend , en van de Natuur met

de Vinger aangewefen werd. Doch daar fal in de

Proportie der Voet blijken , dat menigh Menfch

maar 6 Hoofden of wat meer , Langh is j Of dat-

men vele met 6 van haar eygen Voeten kan meten >

en datfe in haar algemeene Statuur , egter een goe-

de Proportie fullen hebben.

EerftcDeei Het eerfte Gedeelte dan , heeft het Hooft , van

vandcKruyn bovcn de Kruyn , tot onder aan de Kin, voor hem

j°',de^]^in"* felven. Alhoewel eenige mecnen datmcn tot in de

Hals Kuyl , boven de bleutel Becnen behoorde te

meten j om dat het Hoofd, door Middel van de

Hals-fpieren fich foo leeg kan intrekken, dat de Kin

de gelcydc Hals Kuyl raakt. Dan wy agten fuiken

Meting onvoegfaam in 't Beflek van 8 Hoofden :

Eerftelijk om datwe nergens de Leden in'getrokken

of gebogen , maar regt op , en elk in haar Natc ur-

lijke ftand moeten onderfocken ; tn ten anderen ,

om dat volgens de gefeyde Regel , het volgende

Deel tuffen de Kin en de Tepelen , fal te kort gedaan

werden.

Tweede. De tweede Lengde is van de Kin , tot op de Te-

pel van de Borfl , alhoewel fulx ten nauwften on-

dcrfogt , niet allleen in 't Leven , maar ook van dé

frayfle Mceflers , eenigfints daar van verfchillende

waargenomen is. En gelijk met defe foo iffet ook

gelegen met eenige van de volgende Deelen. In

de
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de Vrouwen bevindmen de Tcpelcn door 't neer-

finken van de Borften wel wat lager en fekerder

'tgedeelte van 't Hoofd uyt maken ; Maar dan werd

ket gedeelte tuffen de Tepel en den Navel eenigfints

te kort gedaan.

De derde Lengde is van de Borft-Tepel tot op Derde,

de Navel ^ zijnde daar het Middel-punt van den

Cirkel, in welkmen een Menfch met Armen en

Beenen uytgeftrekt , kan betrekken j als Vitruvius

en andere van over Lang hebben aangemerkt.

De vierde Lengde , van de Navel op de Schamel- vierde»

heyd , of laagfte Deel van den onderbuyk , zijnde

deregte Middel-helft van 't Menfchbeeld. Alhoe-

wel de Natuur hier in fb wel eenige Vryheyd heeft

als in de Tronyen , doch niet foo kenbaar noch na-

drukkelijk. Ariftoteles heeft geleerd dat die het ge-

deelte onder de Navel grooter hebben als het Deel

,

boven de felve tot aan de Borft , dat fulx een Te-

ken van kleyne Kragten, veel fickte en een kort Le-

ven was. Een Menfch op een Kruys geleyd dat uyt

de hoeken van een regt Vierkand getrokken is, welk

Vierkant met de hoogte van die Menfch gelijk is';

Sal met de gcieyde Midde- helft of punt der Scha-

melheyd regt op het doorgefneden Kruys-punt ko-

men , en met de toppen van bey fijn uyrgeftrekte

Hand-Vingeren , gelijk met fijn Hoofd en Voeten ,

de zijden van dat Vierkand raken : En hier van

daan komt het dat een regtfchape Menfch ^emeen- E^n Menfch

hjk foo Lang Vademd als fijn LijfsLcngde'is.Doch 'nfetnïijk^'*

ofhet Spreekwoord van Vierfchottg-Man ^ hiervan <"*" «"y?"^'*

afkomt , als fommigc meenen , is bedenkelijk , na ^^"^ '"

dien defe Proportie ook vcelfints gefïen werd in

groote , Lange en Kk)eke Menfchen , die geheel

voor geen Vtcrfchotioc 'm dewandclingh paffceren.

É De
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De Schoonheyd des aangefigts,en de brave Leng-

de van ^aul , komt ons in de H. Boeken voor , als

een bequaamheyd , die waarlijk de Koninglijke

Waardigheyd paft. Het fchijnd ons niet anders

toe alsof het een fake was van byfondere aangele-

gentheyd , 't geen de Propheet Samuel ontrent de

Verkiefingvan dien Kening heeft in agt genomen :

Gelijker dan ook tot vier verfcheyde malen in de

H. Boeken gefegt werd dat hy moefte Schoon van

Aangf-figte en een Lange Geftalte en andere hoeda-

nigheden hebben ; waar door des volx Oogen en

Gemoederen tot den Koning konden gencygd wer-

den : Dien grooten Man beroept hem daar ook op

in fijn aanfpt aak tot het Volk , fcggende ; Siet ghy
niet dat hy dien God verkoren heeft > (ijns gelijke

niet en heeft onder het Volk De barbarifche Volken

zijn hierom niet alleen gewoon de Grootsheyd des

Lichaams te eeren , maar ook de Zedige Volken

i\gtenden genen welke de Natuure met een heer-

lijker Lijfs- Lengde begaaft heeft , bequaam tot

d'uytvocrmge van groote dingen. Ariftoteles fey-

de dat die geene die met fuik een Lichaam gebooren

\verd welk boven andere uytfteekt , of gelijk als

den Goden Beelden, boven de Menfchelijke ge"

flnite uytmunten , billijk over andere behoorcn te

Heerfchen. Doch gelijk de Schoonheyd des Li-

chaams eer als die van deZielgefien werd ; alfoois

de Grootheyd en Deugd van de Geeft en 't Ge-
moed des Menfchen boven alles te waardeeren , al-

waar *t ook datfe den Schepper maar een kleyn

Hutje te bewoonen gegeven had.

Vgn den Burgermeefter Marius werd aangetee-

kend dat hy feer nauw lette op het uytkiefen en

aanncmeu van fijn Jonge boldaten , willende die

i

"

niet
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niet als op de Lengde van fes Voet » often nauften

vijf Voet en tien Duym, de Monftrring laten

pafleeren. Ook wierd'er een Meet Paal in de Le-

ger- Plaatfen gefteld , alsmen Befchouwing deed

:

en die degefeyde Maat niet en hadden,wierden uyt-

geftcken en wederom na huys gcfondcn. Want fy

wierden onbequaam geagthet Ampt van een Sol-

daat te bekleeden.En hier mede flemmcn ook alle de

Oude Afbeeldingen der Roomfe Krijgs-knegtcn

overeen , waar in men meeft: eenderley foort van

Mcnfchen ten opfigt van haar Lengde (iet ; Name-
lijk, wel gefette en vaft gedrongen Mannen,welniet

Kort of Kleen , doch op ver na niet van de Lang-

fte ; gelijk de Bas- relieven , in de Kolom van Tra-

janus en Anroninus en andere gevaartcns en Beeld-

fleenen uyt wijfen. tn of wel eenige Schilderkun-

digers dit in die Gedenk tekenen mishaagt , dat de

Beelden te veel op eenen Leeft en als in een Vorm
gegoten fchijnen , foo kan fulx ligt werden ver-

fcnoond,wanneerfe uyt d'Oudheyd geleerd werden,

darmen de boldaten ook by een vaft gefctte Maat

aan nam.

De vijfde Lengde is van de Schamelheyd tot een
^

''

groot gedeelte boven deKnicjdat is op de onderDye.

De icfde Lengde is van de gefeyde Plaats tot even ^^^^'^

onder de Knie ; Of van d'Agrerzijde aan te mer-

ken , even onder de plaats waar het Been- Lid ag-

ter de Knietocvouwd.

De fevende Lengde op de onder fchcen , ter sevende.

plaats daar aan d'Ag.ter- zijde de Kuytcn of de

Mi^kclen dicmcn de Gebroeders noemd, cyndigen,

Dcagtftcen laatfte Lengde, is van d'OnderScheen, Agtfle=

t'cnJen uyt, dat is tot onder aan de Plant van de

VowC.Alsde Vertoog-bchets eenvouddijk aanwijft,

£ 2. En
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Vrouwen Beeld van 8 Hoofden



moet ne-

men.
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En gelijkwe tot hier het Mannen beeld in 8

Hoofden hebben verdeeld gefien, foo fict ghy in de

nevenftaandc Vertoog-Schets, het Vrouwen-beeld
X'^^.'J^'^''"

op de felve wijfe Geproportioneerd. Waar van de

Verklaringh , buyten verder omilag uyt het gene

over dat van liet Man-beeldgefeyd is , kangclien

werden. Alleen ftaat over 't Vrouwen-beeld aan te

merken , dat het om nefFensden Manteftaan, in v^'atmen ia

't algemeen te lang van Beftek is ; vv^ant alhoewel de bèeid in'ag

onderlinge Proportie met die van den Man in de

Lengde gelijk is, nochtans alsmenfc by malkan-

der ordineerd , moet de Vrouw ontrent een agtien-

de deol minder in haar Lijf-Lcngde dan den Man
hebben De Reden is , om dat de Vrouw de felfde

Lengde van de Man hebbende , Vjjn wegen hare

ronde Poefelagtigheyd , veel grooter en groover

,

en meer van eene Klomp gehouwen fil fchijnen, waarom een

dan den Man; Wiens Lichaam door de Spierenen de^Len'de""

Vleefige Muskclen meer gebroken, en uyt ver- dan een mjr

fcheyde Partyen fchijnd ramcngcfcttcziin. Doch ^^°^y^

de Vrouw-beelden in 't byfondcr makende , heeftr

men de Vryheyd die foo lang van Taalje te nemen
alsmen wil, en men hecfc'er alleen de voorgeftclde

onderlinge Ledenftemming in waar te nemen,

Alsmen het kennelijk Onderfcheyd der Mannen
en Vrouwe beelden , ten aanlien van de Dikte wel

Ond:rfockt , men fal in veel wel gemaakte Licha-

men bevinden , dat des Mans Schouder wel een

Neus-Lcngde breeder , dan die van de Vrouw is.

En dat de Vrouw , de Heup wel ontrent een Neus
Lengde breeder heeft , dan de Man En het werd
by fommige Waan-wijfe Menfch kundigcrs voor
een vafl; Kenteken gehouden , dat de Vrouwen die

Manlijk en breed van Schouders zijn, fcer vrugt-

E 5 baai;'
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Vrouwen baar in 't Kinderen teelen zijn. Leonard de Vtnci^ wil

tchouSt'n devolwaffe Menfchbeelden loaangefigtenofTro-
Kindeten nicn fniet Hoofden) Lengde mede gedeeld hebben,

en twee daar van voor de breedte van beyde de
Schouderen.

Ook kanmen hier aanmerken dat de Hoofden
der Vrouwen gemeenlijk wat kleynder dan die van

de Mannen vallen ; Als dat beneden uy t een Voor-

beeld van ]^. P. Lomaz.7Lo , zal gezien worden. Of
nu de Goddelijke Voorfienigheyd daar door heeft

willen beletten , dat de Vrouwe Hoofden, (die

noodfakelijk door de Hulfels , Kapfels , Hayrkuy-

ven ofandere Streekfels merklijk vergrooten , ) haar

Geproportiomserde Schocnheyd tot het Lichaam

niet verliefen fouden , machmen eer giffen als fcker

ondernemen te betoogen. Alhoewel wy ons hier in

op yders getuygenis wel beroepen durven : Want
wy meenen vaüelijk dat een wel Geproportioneerd

Vrouwen Hooft , Bloot en Dun , met het Hayr
tegen 't Hooft geplakt, ofonder een Bagijn ofKeel-

band muts t'faam geraapt, geen groote welftand

heeft ; En wy plegen altijd te feggen , datfer uyt-

fien , als Annetje met het kjejin Hoofdje Infonder-

heyd wanneerfe fonder Vrong , Hayrbeuling , of Drol

aan 't Agter Hooft Gekapt zijn.De Hoenders die al

de Steert- veeren uytgevallen zijn,vertoonender ook

een Schetsje van. En om dat het gemeene Vrouw-
Volk in Duytflandiich van Jongs aan gewend al-

les op haar Hooft te dragen watfe maar te vervoe-

ren hebben , daar van mecntmen datfe veelfints dik-

ke en breedc Koppen hebben.

d'Oudc plegen de Beelden in 21 Deelentever-

dcelcn , en eenige hedensdaagfe hebben dat niet ge-

heel onvoegfaam in Vijftien gedaan j Die volgens

defe
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1

defe Verdeeling, uytgenomen aan de onder Dee- Andere

len) met onfe vooigaande twee Modellen genoeg- ** " ^^'

iaam overeen te brengen zijn, Zydeelenfe aldus:

? Deelen voor 't Hooft van Top tot Kin. Agter

tot diep '\n de Nck-Put.

a Deelen voor de Borft van de Kin tot de Tepel,

Eh agter van deNek Put onder deSchouder-bladen,

3 Deelen voor de Buyk van de Tepel tot op
't Gemagt. Agter van onder de fchouder tot mid-
den op de Biikn,

5 Deelen voor de Dye van 't Gemagt tot even

boven de Knye. Agter van 't midden der Billen >

tot boven 't vouwen van 't Been

.

I Deel voor de Knye. Agter in 't vouwen van

't Been.

3 Deelen voor 't Been van onder de Knye , tot

aan de Enkels.

I Deel voor de Voet van boven de Enkel tot on-

der aan de Plante.

En aldus i y Deelen in alles.

Den Milanefchcn Schilder 'Jm Pol Lomaz.z.0 heeft

een Teer Lofwaardigh Boek van de Natuurlijke Pro-

portie der Menfchbeelden uyrgegeven ; Waar in hy
mede van de Ledcnftcmming der Paarden handeld

;

Welken Arbeyd van fijn Overfetter Hillarius Vader,

die het in de Franfc Taal gebragt heeft , ook feer ge- Lomazzo

prefen werd. En gelijk dien Neeriligen Meefter 6^P"^^"« -

daar in cenige Voorbeelden van Man en Vrouwelij-

ke Proportien heeft opgegeven 1 lbo agtenwe dat

de Schets van het Manne-beeld dat navcigens de

Leere van gemelden deVmci^ door 10 Aangelig-

ten in de Lengde en Proportioneel in de breedte, ge-

reguleerd IS , en ontrent op 7^ Hoofden uyt komt

,

fiiet alleen een feer fraye Proportie heeft , maar dat

E 4
de
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defelve ook een makkelijke en kennelijke Verdee-

linge verfchaft, Wy voegen 't felve volgens fijn ey-

gen ftelling afgetcykend , hier by , en laten den
Konft-Oeffenaar de Befchouwing en het Oordeel

bevolen , alleen met die Vermaning dat door d on-

agtfaamheyd des Plaatfnijders , de Proportie van

den uyrgcftrekten Erm , een weynigje tekortge-

daan is. 't Voor- beeld dat den felven Lomazzo met

8 Hoofden Geproportioneerd heeft , ftemd meeft

met onfe voorgaande Vertoog- Schets over een , en

de afpalingen der Deelen vallen ook ontrent met
foodanigen verfchilligheyd uyt , als wy daar ter

plaats hebben aangeteykent. Die de rcft van fijn

meefte Modellen befiet , fal moeten bekennen dat

dufdanig Geproportioneerde Beelden , beter en be-

valliger zijn dan die van i o Hoofden. Waarom hy
dan ook de felve,deBnytenfporigeProportie noemd.
En gelijk defe in Lengde uytfpatten, foo fteld hy
mede andere van 7 Hoofden , die Kort en feer Ge-
drongen zijn. Een Proportie dien hy meend dat

betamelijk is ? aan Hercules, ofaan Beelden die kort

gedrongen , gefet en beklonken van Vlees moeten

zijn j Gelijk d'Oiide verfcheyde Waarnemingen

daar omtrent hebben gehad. Die ons nu niet en

luften op te halen ^ ons vergenoegende datwe weten

in agt te nemen 't geen ons in 't Leven en dagelijkfê

Ervarentheyd deun by de hand is : Alwaar wy dan

ligtelijk ontwaar werden , datter foodanigen Pro-

portioneele verfcheydenheyd in de Men(ch-Beel-

den valt ; Dat de Maat-Leeft van den eenen , niet

heel wel voegfaam aan den anderen paft.

Het Vrouwen-beeld dat voornoemden Lomazza
mede van 1 o Aangefigten voorfteld , is ontrent een

geheel Hooft Langer dan Jiet gemelde Mannen-

Beeld:
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Mai\ne Beeld van Seven en. een lialf Hooldcii'.
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Beeld : Welk verfchil meeft van de Borfl:- Tepel

tot aan 't eynde van den Onder-Buyk gevonden

werd: De refl: haperd aan de Lengde der l>'yen.

Doch fijn Vrouwelijke Proportie van 9 Aangelïg-.

Den Konft- ten, welke met het Man- beeld van loTronienover

vcrmïand
^^ ^^" ftemd : En mede 7! Hoofden Lang is , behaagd

onderrchcyd ons ondct al fijne Modellen 't befte. En daarom

en Hoofdm" hebbenwe dat ook na fijne Afteykening . hier wil-

fe maken. Jentepas brengen. Wy agten dat die de moeyte

wil nemen van defelve wel tebefien, ligt falkon-

nen Oordeelen , datfe beyde haar felven foo aan-

gaande d'Algemeenc Verdeeling haarder Lengde 9

als de byfondere Proportie der onderhoorige i-'aar-

tyen in haar breedte, door de bygevoegde vlaten

en Getallen foodan-'g verklaren , datter geen bree-

der Bcfchrijving over noodig is. Want of wel het

Vrouwen beeld minder met Leer-Regels en M.iat-

Linien beflommerd is als 't wel fouw konnen , egter

meenenwe dat alles uyt de Vertoog- Schets van 't

Manne-beeld kan afgefien en vol gemaakt worden.

En alhoewel d'Antike Beeld Vormers meenen

goede reden gehad te hebben om aan de Godinnc

Vefia de Proportie van fevcn Hoofden te ge-

ven ; door dienfe Oordeelden dat die Maat een

Schoonc Ledenftemming voor de groote Moeder
der Aarde gaf, en t eenemaal de Grootsheyd van

een Vrouw befloot : nogtans hebbenfe die Pro-

portie niet genocgfaam aan andere der Godmnen ,

Syfcttllen noch Propheteffen geagt; Wetende dat

die een ranker en Bevalliger Taalje noodig hadden.

En hierom wil ook den voornoemden Lomaz.z.Oj

aan de [ongelingcn en V^aas^den > een fekere Tan-
gerheyd , die van de Vaderlijke gedrongen Ouder-

flom, en de Moederlijke ofVrouwelijke gezetheyd,

ver-.
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verfchceld , gegeven hebben , gelijk dan ook ons

Vrouwelijk Modelleken veel meer na de Rank-
heyd van een Maagd dan na de Vrouwelijke Ge-
drongenheyd geleefi: is. Men fegt voor een gemeen

Spreekwoord , een Voet op een Neus fcbeeld veel

:

Maar 't is naaulijx te gelooven hoe veel een half

Hooft s Lengde tot de Eelheyd , en het wel ofqua-

lijk Proportionceren van een Beeld geven kan.

Datter foo grooten Verfcheydentheyd tuffen de

Lichamen en Gemoederen van Man en Vrouw-
waarom Menfch gevonden werd , hangt Groot-deels afvan

fteikervan de verfchilügc Opvoeding van beyde. Want die

d?nd-'v''"-
^o^t^'*^"^ v^cï tot de Natuurlijke gefleldheyd der

Hcn. felve. En dus valt het Man-volk door den band

Kloekcr en Sterker van Lichaam , en Stouter van

Gemoed , dan het Vrouw-vo'k. Want van datfe

maar kleyne Jongens zijn werd'cr door vcrfcheyde

oeffcningen een Manhaftiger Aard ingedrukt dan in

de Meyskens ; die veclfints ftilder opgebragt en digt

by de Moeder blijven;daarfe dan na der felver Voor-

beeld uyt de behandeling der Jonger Kinderen, aan-

ftonds Poppen maken , en haar tijd hefteden met ec-

nige Kinderlijke Frayigheden faam te todderen.Eer-

fc dat Mal door gewaffen zijn j rakenfe aan 't Spellc-

werkcn,Naycn en Brayen,en fitten veel ftil; ofdoen

ten hoogften gemeen Huys- werk. De Jongens daar

en tegen begeven haar ligter vande Vloeder af,en oef-

fenen Spel van meer beweginj^ en ftouter Behande-

.'ing,waar door hun Bloed fterker bewogen, en hun

Vel elen meer uytgerckr en vafter werden. In plaats

van Poppen , grijpenfc Kolveh , Koten , Knikkers

,

Hoepen , Tollen en andere dingen aan. Pafleerender

Trommels, Wagten,Paarden, ofyts anders, fy vlie-

gen ftratcwaaits op , en willen de Neus daar by heb-

ben j



der Menfch-beelden. 77
ben: In 't verkeeren met veel andere Jongens rakenfé

ligt aan 'tBogtcn en Ravotten;En gelijk hetSpul niet

wel aan^aatifonder eenige Ordentlijkheyd, foo zijn-

der onder hen vantijd tot tijd verfcheydc Spullen

bedagt , die niet geheel onverftcindig , noch fbnder

Staatkundige Waarnemingen zijn. Dus hebbenfe

dan verfcheydeRegeis cn\Vettcn,na welkfc de Spul-

len van Huyfekot , Lottelary , Overloop , Diefje

,

KruykendeMuykje (mogelijk Kruyp ende Duykjc

offijn benaming hebbende van Kroke'/noiiche, die, als

Rablais fegt , in fijn Vocdfters Pantoffel verfchuyl-

de) Vijgen in de Pot. Ripje gaanfè. Goelijk

Heertje Ry-ik wel. Danft den Beer. Galey-roey-

en. Pekel-Haringh. Brizery. Boekweyte-Koek.

Bokje over d'Hage. Haasjen over , en meer ande-

re weten te Spelen ^ die eer haar benaming uyt het

Gauwdiefs Latijn, dan uyt een bekende taal ont-

leend fchijnen te hebben. En aldus werdenfebuy-

tcn haar weten allengskens tot arbeydfame Befighe-

den opgevoed en bcquaam gemaakt , tot datfe op

een Ambagt , Stijl , Neering of Koophandeling

befteld werden ; Daarfe dan in plaats van Speel-

tuyg, arbeydfame Gereedfchappen ter Hand krij*

gen ; Pakken dragen , HyfTen , Torflen , ofver-

Itandige Bood!chappen doen, met Vragen, Seg-

gen , Belaften en anders. Door alle welke oeffe-

ning des Lichaam s , en ervareniffen die haren

Gecfl uyt de uytkomflen veler faken befluyt; fy

een Mannelijke ftei kte des Lichaams , en een ftouc

Gemoed tot alle betamelijke dingen krijgen, en

van een Manhaftig Jongeling een IVlan werden : Ir.-

fonderheyd wannecrfe het Geluk hebben van op-
gebragt te werden in dingen tot welkfe van Kinds

been aan , ccn Natuurlijke toegenegentheyd heb-

ben*
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ben. d'Heer Rnyfe , bemerkende dat fijn Neefjei

dat hy aan de Teyken en Schilder Konft over gege-

ven hadde niet en vorderde , feyde tot fijn Mee-
fter , Send mj de 'jongen weer fhuys , \ [al hem een

Teyken-Kool van i 5 Voet hejiellen. Hy wouv/ feg-

gen , dat hy hem bequamer in de Krijgh oordeel- '

de ; en dat hy hem over fulx een Piek op Schouder

wouwde langen.

Men moet in de ^childer-Konft: niet vergeten aan

te merken datter driederley Froportien in agt te ne-

men zijn , die hoeveel fc van malkander mogten ver-

fchillen , nochtans alle binnen de Palen der moge-

Jijkheyd moeten gehouden werden. Daar is onfês

agtens een Natuurlijke en een Maatredigc Proportie;

tot welke de Proportie des Welftaans , en der Be-

valligheyd moet bygevoegd werden. En foo langli

de Menfch bee'den na een van defe dry Geflagten ,

ofna al'e dry te gelijk verftandelijk geleefl: werden ,

fullenfebuytcn Berifpingziin De twee eerde (laan

altijd vafl; en tot de iaatfte necmtmen alleen fijn

toevlugt , wanneer de Natuurlijke Wct-maat op-

houd , ofons dreygd te verlaten , dat is , wanncerfe

in fckere Verkicfing foodanigen gratie noch ver-

fcheyde aardige Verkrampingen niet kan toelaten ,

als de noodfaak en welftand , van een fonderlinge

A(flie ons afvorderd ; In welke gevallen men fich

Wanneer' en dikmaal belemmerd en bcdrayt vind;Om genoeg te

deries^Pio- latcu blijken datmen de Maatredigc Proportie den,

portiengc- Buvk hccft vol gcgcvcn , cn cgter niet overladen

Jgj^""'*

*"
heeft. Daar de Maatredigc Proportie ons verlaat,

moetmen *t gebrek van dien fo veel hen te bedekken,

datmen ten minflen d ontbccring niet ligt ontwaar

werd : of loo een verftandig Oc!g dat ontdekken

kan; foo moet de Welgcfchiktheyd cn Weibe-

dagte
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daqte Aftie foo Dcugdfaam zijn , datfe den Be-

fc"oii\vcr geheel kan in nemen , en vcrpligten die eer

teprijlcn dan te Veragten. Want een verftandig

Menfth kan (eer hut affien , waar en in welk geval

ofnoodfaak, men de Schilderkundige Vryheyd,
heeft v\ eten tot Gjn voordcel aan te grijpen of waar

het verfrand heeft ftil geftaan.

Alberius üurer plagt te feggen : al wat boven de

nood is , geeft geen Welftand. Voorwaar in dien

die groote Meeftcr die Les alfints wel in agt geno-

men had, hctfoude noch Loffelijker van hem ge-

daan dan wel van hem gefproken zijn.

In de Kinderen moetmen hem van de voorge- vanwatPro-

ftelde Proporticn niet bedienen ; Gemerkt de on-
^""i'n'dc"

volkomenheyd dier Declcn , met de Maatredige Kinder-beci«

Proportie dcrVolw.ffene geheel niet overeen ftemd. ^["„^^0.

^'

Want terwijlmen (iet dat de eerfte aanwas in de

Leeft der Kinderen meer arbeyd fchijnd te doen om
Hooft, Borft en Buyk ecrft te volmaken, ofimmers

tot nader Trap van Volkomentheyd te ftellen , dan

wel d'andere Deelen , die alleen tot de Gangh en tot

den Arbeyd dienen ; Soo moetmen aanmerken dat

een Kind maar vijf Hoofden of noch minder Langh Een k nd ia

is. Ja vele ftellen die maar vier Hoofden , wanneer- vier Hoofdca

menfe in harr uyterfte Jonkheyd fouw willen aan- verdeeld.

merken. Defe verdeeltmen in 8 gchjke Deelen :

namelijk 2 voor 't Hooft. 2, voor Borft en Buyk
tot de Navel. 2 van de Navel tot even boven de

Knye , en van daar twee tot onder de Plant van de •

Voet. Die vijf Hoofden gegeven werden , zijn in

't algemeen foo verdeeld , dat het geheel boven-Lijf

tot de Schamel heyd dry , en de reft twee Hoofden
heeft, tn niet tegenftaande de Natuur hier noch
fccr veel aan de VoIwafTenheyd fchijnd verfchuldigt

te
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te blijven , egter is opmerkelijk dat de Kinderen op

Een Kind haar derde Jaar Ouderdoms de regte helft van haar

hecftlfeheift
toekomende Lijfs-Lengde hebben, 't Welk van

van fijn Vol- vele niet en werd aangenomen ; 't en zy datfe fulx
waflcLeng-

^^^^ ^^^ Voor-beeld en door de Meting , zien waar

maken. Defe merken buyten twijffel niet wel aan ,

dat een Kind van 3 Jaar tot 24 of meer Jaren , niet

alleen eens foo lang , maar ook byna eens foo Breed

werd % Welk te famen een foo grooten Klomp uyt

maakt, datfe haar de hoegrootheyd des felfs uyt foo

een kleyne Klomp als 't Lichaam van een Kind uyt
Waarom drt maakt , niet en konnen inbeelden. Gelijkfe ook niet
van lommi- , . , \ rr • J J -•- •

geniet wel cn konucn in haar herllens vinden , dat een Tronie
verftaan diemen eens foo groot als 't Leven maakt , nood-

fakelijk viermaal foo groot werd. Doch die het ver-

dubbelen van een Vierkant verftaan , fullen haaft

begrijpen , hoe 't met defe dingen gelegen is.

Volgens LotttaZsZ.0 , kanmen de Proportie der

Kinderbedden genocgfaam in dry Trappen van

Ouderdom ftellen : te weten in Beelden van vier

Hoofden , van vijf Hoofden en van fes Hoofden.

In welke Opklimming doorgaans geficn werd dat

het ondergedeelte , namelijk van de Schamelheyd

tot de Plant der Voeten , noyt tot de helft van haar

Lijf-Lengde komt, want dat is alleen de Midde-

Proportie der Volwaffene : Doch men fiet feer wel

in de Aangroeying , dat hoc de Kinderen ouwer

werden , hoe dct lich de onder Decicn tot de Pro-

portie der Volwaflcne meer en meer fchikken. Dus
iienwe in defe Voor- beelden , dar de Navel van het

Kind van vier Hoofden het Middel-punt van lijn

gchecleLijfs Lengde is. Maar in dat van vijfHoof-

den komt fijn helft van boven gemeten ver beneden

de Navel. Hebbende als gcfeyd is
, 5 Hoofden van

de
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è.t Kruin tot de Schamelheyd , en twee Hoofden

Van daar tot de Voet-zolen. Gelijkmen dan ook

buyten verder verklaring wel fiet , dat het Kind

van 6 Hoofden , aldermeeft met de Mannelijcke

Proportie begind over een te ftemmen : En daarom

is zijn Lcdcnftemming voegfamer aan de Beelden

die meer na een Jongen » dan na een Kind aarden.

Nu fietmen wel dat indien een Kind van vijf

Hoofden , in fijn VolwalTen ftand oï Ouderdom

,

meer dan eens foo groot quam te Vv^orden, als het

in zijn derde Jaar was , dat het dan de gemeene Pro-

portie der Menfchen lou te boven gaan : Alswe bo-

ven hebben aangemerkt. En gelijk'er ^root ver-

fchil in de Proportie tuflen Kinder en Volwaflen

Menfchbeelden is, foo twij ffelcn \vy geenfints ofmen

fietookuyt de Vertoog-Schets der Kinderen wel,

dat de Verdeeling van hun Hoofden en Tronien

eenige verfchilligheyd onderworpen blijft ; En dat

wel meeft a:ingaande de Neus , Mond en Kin , als de

Maat Linien fulx duydelijk genoeg aanwijfen ; En
kort hier na in de Volwaffcne nader moet onda-
fogt werden.

De Reden waarom d'een ISlcnfch grooter van

Lichaam werd dan den anderen , is by vele met op-

merking overwogen. De Befte Nataur en Genees-

Kundigerszijn van meening, dat alle de Levende

Schepfelcn beftaan uyt Vefelen , Vaten en Pijpjes

,

die in de Voort-Teehng een verfchcydentlijke be-

paalde Hoegrootheyd , na wclkfe konnen uytgerekt

werden > komen te ontfangen ; Welke uytrekking,

federt hun Geboorte door het geduurig iu'.nemen

van nieuw Vocdfcl, en d'aanwas van de Kijfing ^""fch
des Bloeds foo lang werd te weeg gcbragt . dat der prootcr dan

lelver Vefelen , Vaten en Buysjcs niet langer kon- ^j"/."
"^

• r nen

d'een
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nen uytgerekt werden. Waar door het dan niet al-

leen gebeurd dat den aanwas geenfmts geduurig ,

dat is, on-eyndig voortgaat, maar ook te weeg

brengt dat hetaanwafTen des Lichaams buyten tuf-

fen komend Ongevai , foo lang duurd , als te voo-

ren bepaalde Hoegrootheyd der Vefelen en Vaten

Jijden kan. En dele verfcheyde bepaling hangd af

van veel en verfcheyden toevallen èA.z de voort-tee-

ling in 's Moeders Lichaam verfellen. En hier van ^

daan komt het ook dat het Vlees van te Jong geflagt

Vee , Sluts , Veilig en Vefelagtig is. Nu gdijkmen

defc uytbotting der Menfchen Lichamen gemeen-

lijk ecrft zijn Loop fieteyndigen in de Lengde des

felfs te bepalen, en lulx na Proportie minder in de

Dikte waarneemd , foo gebeurd het wel meeft , dat

den Menfch na fijn Volwaflcn Lengde , alleen eerfl:

in de dikte begind toe te nemen; Alhotwelmen

Voorbeelden ftct , daar fulx beyde te gelijk wel

voor\vaards wil. Van de cerfte fegtmen gemeenlijck»

de Jonden trord Lang , oi'bjfchiet wel op ^ En van de

laatfte is 't gemeen fpreukje : De Jongen word Grof

en Groot. Men fiet veel fin ts dat d'Aanwas die al-

leen den Band uytleyd ; meer door een aangroey

van Vet , dan door Vaft en beklonken Vlees ge-

fchied ; 't Welk ook eenigfints te weeg brengt , dat

de welgevoede Lichamen , welkers Mubkelen vol

Sap, Geeft en lugtige WaaflTemzijn , en tamelijk

met Vet tuflfen de fneepingen der Spieren beloopen

zijn, feerfagt, Pocfclig en Mals van Vlees zijn.

Gelijk mede de Lekkere en Donsagtige Lobber-

heyd der welvarende Kinderen , nergens v.n af

hangd, als van de fagte en Sappige Spieren harer

Jonge Lichamen. En fulx werdmen mede aan de

Vrouwen gewaar , die in 't algemeen foo vaft noch

be-
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beklonken van Vlees niet en zijn dan de Mannen , waarom de

in welker Schoonfte Lichamen , de Muskeien mer-
J^'""'*""^"^^

keiijker Gefneept , en kenbaarder onderfcheyden vip^sz'n

zijn. En even gelijk ons de Schoone , fagte en Mals- ^=»" ^^ ***°'

fê dingen behaaglijk aan 't Oog en aan 't Gevoel

zijn; Soo hebben wy ook vermaak in'tbctaften

van 't Vrouwen Vlees. Defe Sagtighcyd en Ge-
buygfaamheyd des Vlees is buyten twijfFel feer dien*

{lig aan veel Werktuygen van 'tVrouwen Lichaam ^

voornamelijk aan die welen vaardig moeten bewo-

gen werden, doch die niet van een geweldige Daad

zijn. Dus konnen de Vrouwen gemeenlijk fccr wel vrouvcn

Singen,om datfe de uytgeperfte Logt van de Long ,
^''" bequa-

in de Logt-Pijp, geheel ligtvoerig kennen leyen en sang dan de

bepalen : Gelijk mede fomcnige Snap-rabatten de Mannen.

Tong-reep foo los in de Mond hangt, datfe aan

't Praten of aan 't Kijven geraakt zijnde , het Hert

niet en hebben datfe fwijgcn. D^fe Werktuygen
door Ouderdom flram en dor werden de , doen

het dingen in Neuriën , en het Kijven in Kncuteren

veranderen. En men bevind , felfs in de Jongelin-

gen , die ook fomtijds met de Stem der M^^at-zang

begaaft zijn ; Dat Schoon Hayr en wei Singcn , zijn

vergankelijke dingen. Uyt de Oudheden der Jo-

den vernccmtmen , d'it deLevijten die totSangers

verkoren waren > na hun 50 Jaar Ouderdoms daar

om ook van hun dicnftontflagcn wierden.

Het Hooft van een VolwalTen Menfch kan bc- 'f ""^^^^^
i^

quamelijk in vier gelijke Deelen gedeeld werden; ^geinkc

d'cerfte is van den Top der Kruvn tot aan 't begin ^«^^n*

van 't Voor- Hooft daar deHayr-v.ortcien cyndi-

gen. De tweede Deeling is het V(X)r Hooft felfs

,

en cyndigt daar de Neus begind , ofrcgt midden op

de Oog-ftraal. De derde Lengde lieeft de Neus

r i voor
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voor fich felfs alleen. En de vierde is van de Neti5

tot aan 't onderfte van de Kin. Dit onderftc Ge-
deelte werd wederom bcquaam in dry gelijke Dee-

len onderfchcyden. Namelijk van de Kuyl onder

de Neus tot aan 't onderfte van de boven Lip. Het

tweede van 't bovenfte der onder Lip tot in de Kuyl

boven de Kin ; En voorts is de Kin het derde

Deel felfs. Wanncermen nu ook de andere dry

gtoote Deelen , als Neus , Voor-Hooft en Opper-

Hooft , yder in dry Deelen afpafte , foo fou het

ganfche Hooft in 1 2 gelijke Deelen uytgedceld zijn.

Waar van nader blijk in de Tronie-kunde , en in

de befchouwing der Natuurlijke en der toevalli-

ge ftand en beweging der Hoofden , fal gcfien wer-

den.

lenTiény Aangaande nu een Tronie in fijn breedte wel
in fijn breeds voecfaam en Schoon te verdeden , fulx ^efchicd feer
te hoc te ,c> .. . ..^

, ^.i
verdeeicn. makhjKm vijt gelijke Deelen : Als namelijk 1 twee

voor de Slapen des Hoofts , twee voor de Oogen

,

en een voor de plaats der Neus tuffen bey de Oogen.

Sülx dat yder Oog foo breed is, alsfè van malkan-

der ftaan , of als de hoeken wederzijds de Neus met

haar Lengde aan de oogen overlaat. De Ooren fijn

ontrent foo lang ah de Neus > maar haar breedte is

meer verfcheyden. Hoe die geplaatft moeten zijn >

dat fullcn wy neffens al dat hier fchijnd t'ontbre-

ken , foo in den dienft en maaxfel der Deelen , als

in de Tronie-ftelling , ruym genoeg met Vertoog-

Schetfen en Seg-rcden aanwijfen. Maar terwijlwe

de Maat van 't Hooft noch by de Neus hebben »

moctenwe hier noch eenige ftaaltjes van Proportie

met de Neus overftaan : De Oude hebben veel op
gehad met de Neus tot alle de Proportien van 't Li-

chaam, als een algemecne Maat te ftellen. En by-

jTon-
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Tonderlijk wiften fy het Mannelijk Tccl-Lid , na

de Lengde en Dikte van de Neus te bepalen. Gelijk

dan ook de verfplijting der Vrouwen na d'opening

der Mond geoordeeld wierd , gefchikt te zijn : Ais

Porta en 't Gemeen geloof, lulx wil grondveftcn.

De Hand is ontrent dry Neufen Lans.en by eocd P^
^'^"^ cea

gevolg 100 groot als net aangcligt en aismcn ge- Maat om by

voegfaam overfpannen kan. D'Ëerfte Lengde is
l^'/^';''7c

van daar de Hand aan de Werf binncwaarts vouwd, Fatfgenetcn.

tot aan de Middc lijn van de Palm. De tweede van

daar tot in het tweede Lid van de Middelfte Vin-

ger : En de derde van daar tot a&n de Top van de

(êlve De Ermen gemeten van *t Oppcrfte Deel tot

aan de Top der Lange vinger, fijn twaalf Neufen

of 3 Hoofden Langh. En van den Elleboog tot

aan de Top der Middel Vinger , is gemeenlijk het

vierde gedeelte van een heel Menfch- beeld : en over

fulx is een Cubit ofElleboogh ontrent anderhalve

Werk voet; En een wclgemaakt Menfch kan op

6 fulke Voeten uyt komen als voren gcfegt is. Den
Hals kan op 1 5 Duymcn Werk- Maat , en den Erm
onder aan de Werf ontrent op de helft van die oe-

gift werden. Den Lrm vermeerderd byna noch een

aetfte part in fijnLenede, wanneer hy Krom. en HoedcnErm
1 TT 1 I j 1

Langer ge-
als een Hoek gebogen is , dan wanneer hy regt uyt- bogen uan

gcftrekt blijft; Welke Verlenging mccft gefchied "^^S^*^*

in dat deel dat van den Schouder tot den Elleboog

gaat. De Reden daar van is , om dat aan den Elle-

boog 't eene Lid van 't andere foodanig ontfangcn

wert , dat het in een regten Erm Ingeledet , en ia

een gebogen Erm Uytgelcdet werd , en alfoo door

fijn uytgaande Deel verlengt werd ; Gelijk dat

Oogfchijnelijk in onfe Afteykening der Gebeenten

kan gefien werden. En alhoewel dit by vele niet

F
3

nauw" j
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nauwkeurig waargenomen werd , cgter fienwe dat

Ki"'
^^

k
^^ Kleermakers noch foo veel van de Mentch-kun-

vpn de de vcrftaan (en (y mogrenfe waarlijk niet onnuttigh

^.'
"'^ji'*""'

wel geheel verftaan , ) datfe in 't nemen van de Maat

der Mouwen, den Erm niet regt uyt , maar Ge-

bogen fullen doen houden j Wetende datfe dan

merklijk Langer geworden is.

K^e ^'^ JJo" De Voet is ontrent 4 Ncufen Lang ; d'Eerfte is

o'cuKun de Hiel. De tweede en derde komt tot aan 't vou-
v-ad, ^en van den grootenToon, En dien Toon is de

vierde Lengde felfs. Invoegen fy al wederom met

de Maat van het Hooft , feer wel over een ftemr.

Andere en ookAlbertus Durer, hebben de Voet

maar in dryen verdeeld ; en gaven een • )eel voor de

Toonen , daar de Splijting van den kleynenToon

begind ; De tweede van daar tot regt onder de Lijn

v:jn 't Scheen Been, En het derde tot aan d'omtrek

van de Hiel. Eenen Eudoxus heeft eertijds gefchrc-

vcn dat in Ooft- Indien elders Man-volk gevonden

wierd die voeten van een Elle Lang hadden : En
dat daar en tegen de Vrouwen foo bijfter kleyne

Voetjes hadden datmenfe Strticopodes, dat zijn Span-

fcer-Voetjais , noemde. Nu gelijkmcn feer ligt kan

rafporen dat de Voet aan veel wel Geproportio-

neerde Lichamen , het fesde Gedeelte van 't hccle

Lichaam is , foo volgt . dat , nadien het Hooft met

de Voet gelijk is , men geen algcmecne Menfch-
bcclden van 8 Hoofden , maar flechts van fes Hoof-

den fal vinden * En derhalven verwonderen wy
pns> dit Albertus Durer, een Beeld van 7 eygen

Voeten . een Cjedrongen Boers Menfch derft noe-

men , en dat hy noch Voor- beelden van i o of meer

H'^ofdcn opgeeft. Voorwaar men fiet weldatmen

foo flipt op de Regelen der Beeld-Meters niet moet

blij-
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blijven ftaan ; Maar veel eer figh gedragen > na de waarom

LefTen hier voren van ons opgegeven. Onderti.f- ^/^,.^^y^°

Ten moetenwe hier niet nalaten aan te merken hoe ^cx Bedd-

ver men niet wel buyten fpoor hold , wanneer- JJ.^blboeft^^

men Beelden van tg en n Koppen maakt , en dat- te houden,

men de Ledenftemming en Leeft van 't Leven voor

de Pafler-Maaten malle Verkiefing fommiger Mee-
fters wil dofn de Vlag i

"• halen, Seker een goed DePa/Tct

Menfchkundiger moet de Pafler geduurig in lijn J'ooeelT

Oog, enfelden in fijn hand hebben; En die veel meer aan in

wil Meten , kan ligt figh felfs en 't Leven vergeten, ^en x'onifte'!

En waar toe doch al dit Meten \ Yder weet immcj s n»at z»jn«

wel hoe g^nts ligt het valt , van ymants Mifmaokte

Leden te Oordeelen. Wy agten dan datter tot aan-

leyding , om een algemeene Kennis der Proportien

te bekomen , en tot heteynde, datweals een aan-

vang der Menfchkunde , dus ver voor hadden te

bepalen , genoeg gefeyd is , om tot de BcTchou-

wing van het maaxel en Dienft der Menfchelijke

Ledematen over te gaan. Alwaar ons ook noch

verfcheyde dingen die de Proportie aangaan , en die

de Tronie kunde , de Sweming , en de ftelling der

Tronien in toevallii^e en Natuurlijke ftands G.ele-

gentheden raken , als van felfs fullen in de Hand val-

len. Met een woord voegenwe tot de vorige S toffe

noch by , dat die nauwkeurigh de Proportie van

de Menfch-beelden hebben ondcrfogt, van mecnin-

gezijn dat d'Oudc Lieden in de Proportie van haar of oudfLie-

V j . ^ ,^ •• 1 -1 r den Knm-
Leden eenigfints Korter Zijn dan ly m naarfappige pen en xor-

tijd waren. Ons aangaande, wy geloven niet ligt
'"*«='''l"»

dat de Beenen Inkrimpen en Korter konnen wer-
den; maar wel dat de Banden , de Kraak- Beenen
en fagte SmeerfcK , die de Hoofden der Beenen tuf-

fen de Leden bekleeden , konnen opdroogen en te

F ^ gaar
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gaar Krimpen , invoegen mifTchicn de Beenen ee-

nigfints naauwer aan den anderen getrokken , de

Menfchen eeniger maten verkorten konnen ; eti

hier door gebeurd het dan ook dat Stok- Oude-
Luyden , flijl-en ftram van Leden v/erden, datfe

traag gaan , niet meer loopen konnen ; Ja datfe

Krom en na 't Graf gebogen gaan. Gellijk wy dan

ook van een zindelijk Waarnemer berigt zijn, dat hy
EenGeraam- iq een Menfch geraamte, had ondervonden, dat

v!,et"Ge^- ^^^ ontrent een halfVoet ingekrompen was; 't Welk
krompen, hy daar uyt oordeelde, om dat het van een fecr

goede Proportie zijnde , ontrent foo veel langer

Vademen kon. Anderfints gelooven wy dat het

Korter zijn van Stok Oude Luyden meeft ont-

gaat uyt dien datle Krom gebogen gaan , en 't ver-

mogen foo niet en hebben om de boveti Leden op

den R-Ugge graat rcgt op te dragen.

Niemand heeft ontrent de Menfchkundige Pro-

portie meer Wand over hoop gehaald dan Aibertus

Wat Aib. Durer ; Die wel vier Boeken d^ar van gefchreven

d "Menfchc" l''^^^^ > Welke van fijn Weduwe in 't Jaar 1 527, te

liikePro- NcurimberfT zijn u\tge<?even , en 't eeluk hebben

fchreven datmenfc m vier ot vijf Talen , en onder die ook in

heelt.
'f Neerduyts lefen kan. En alhoewel hy de dry

laatfte Boeken foo nauv/keurig niet als het eerfte

heeft overfien , nogtans loopenfe alle op eenen trant.

Wy hebben fijn Maniere altijd by de Krabben en

Rijn-Kreeftcn vergeleken, daar meer aan te Peufelen

dan aan te Eten is ; dat is , daar is in die Boeken

meer Arbeyd en omflag gedaan alfler Nut door in

de Konfl gekomen is. J, P, Lomaz^z^o ; P. Cofijn

en andere hebben in fommige dingen v/el fijn Ma-
niere gevolgd , maar veel Korter en Beknopter faam

getrokken. DeLefingdie v/y van Durers Boeken

in
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in onfè Taal hebben is geheel Slegt , LangwijHg , en

Duyfter , alhoewel de Beelden tamelijk in haar

Teykenkundigen omtrek bepaald zijn. Veele die

het Boek in handen krijgen , hebben aanftonds de

Walg van foo veel Modellen, Werk Regels, en

Gereedfchappen van Maat- ftokken , Schalen > Lad-

ders » Triangels , en andere Teyken en Meetkundi-

ge Betrekkingen , die onder Barbarifche Namen en

Blindemans-Raadfels van Schejder , Vergelijkere

Verkeerder , Overdrager^ Kiefer, Aanivijfer , Val-

fcher, Trumler, en menigte genaamde li«/f«, wor-

den voorgefte'd. Doch gelijk wy altijd van Oor-

deel zijn geweeft dat de Leer-Regels wel fchrander ,

maar klaar en vermakelijk om Oeftenen moeten

zijn, {00 hebbenwe ook noit behagen konnen fchep-

pen , in de Onderwij Imgen , die een meer dan Efel-

agtigen Arbeyd uyt haar eygen Natuur , agter fïg

naflepen.

IV. HOOFD-STUK.

pan het Maaxel en Dienft der Men-

Jchelijke Ledematen.

LAat ons nu ook yts aanmerken over het Maaxel Nuttighcyd

en Dienft, der Menfchelijke Ledematen, op nïde?Dien"-

datwc die wel doorfien hebbende te beter voorbe-
^''J ^^^^t

reyd mogten komen , tot de Befcliouwing van al- ben,

lerley Adien en mogelijke Bewegingen , welke in

de Menfchelijke Doeningen komen voor te vallen.

Wy grijpen dan het Menfch- beeld eerft by hec

Hoofd; als zijnde na de meefte Waarfchijnelijk-

hcyd de voornaamfte Woonplaats des Verftands,

F 5
en
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en Zetel van de Redejakavelende Ziel. 't Selve li

voornamelijk opwaarts en om hoog op den Hals ge-

Maaxei en plaatft , om de Oc^en en 't Gefigt wel te konnen

Hoofds?"
gcbruyken ; die daar in als twee Wagters op een

Thoren, tot bewaring van 't geheel Lichaam zijn

gefteld. Zijnde rond van Form , om in een kleyne

Hoofd waar- plaats vcel te begrijpen ; en wel met Namen Lang-

ïc™dig°^
* rondig of Ey's-gewijs , op dat het met de Vorm

van het Lichaam niet alleen beft fouw gemeenfchap

hebben ; Maar ook op dat de Deelen des Aan-

gefigrs , d'een onder d'ander daar des te voegfamer

in fchikken , en alle foude konnen gefien werden

;

"t geen in een Klootfe Ronde niet wel kon gefchie-

den , nadien de Mond en Kinne a's dan by na ge-

heel onder 't Hoofd fouHen geftaan hebben,

'^^^"^y^*Z En alhoewel dit de aigcmeene en regtfchape Form

den. der Hoofden is.nogtans vindmen in 't Leven groote

verfchilligheyd dies aangaande , die ook meeft voor

^lis-ftanden werden aargeteekend -, gelijk dan ook

de Cenefcrs en Heel -Kon ftenaars wel een Getal van

twaalf('dofijn-Werkers zijn immers Broddelaars ?

)

Verfcheyde Formen van Hoofden hebben aange-

wefcn ; die om datfe meeft alle van 't algemeen

Schoon en wel Gefchapen afwijken , hier niet no-

dig zijn op te halen, dewijl de Schilder Konft de

Mismaaktfieyd geheel wel miflcn kan. Daar is in

de Generale Klomp of Vorm van het Hoofd loo

veel gelegen , dat een Kontcrfeytfel of Tronie na

*t Leven Gcfchilderd , niet wel ten uyterften kan

gelijken , by aldien'er het Generaal van het geheele

Hooft niet wel in waargenomen is , alswe in onfê

Teykenkunde breeder hebben geleerd.

Het Bekkeneel is van boven als een Heimet rond

en vaft geflootcn j en diend tot Bcfcherming van

de
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de inhoudende Deelen ; en wel voornamelijk van

de HerlTenen , de Zenuwen der uyterlijke Zinnen

,

de Ziel- Klier en andere meer; Welk Bekkeneel,

;ils het Woonhuys der gefeyde Dingen , in de Be-

fchouwing der Beenen , nader in fijn Samen- ftel

Voegen en Naden fal verklaard werden. En gelijk-

men gewoon is het Verftand in het Hoofd te plaat-

fen,(o fegtmen ook van een Sclirander en Wijs Man;

hy heeft een kloeke Kop.Hy heeft Breyn in 'tHoofd

en foo voorts. Doch wanneermen van een Sot

fpreekt > ofvan een daar een flreep door loopt , foo

fegtmen gemeenlijk , hy is met de Kephel of Keu-

vel gequeld, dat is, hetfchort hem inde grooten

Toon daar de I oeren de Muts op dragen. Welk
woord Kephel , on er ons van het Griexfe Woord
Kephale dat is Hooft , over gekomen is ; Even als

de Kruyn, van 't Hoofd, van Kranion , en Kranium
by de Romeynen , dat is d'Opper Hoofd- Schedel *,

by ons gemeen geworden is. Gelijk mede Kap , en

Kop , geen ander af komft , als van Kaput het

Hoofd toegefchrevcn werd. Het Bekkeneel of

Opperfle- Hoofd- Been is aan alle iVfenfchen met

Hayr voorflen , eensdeels tot een dekfel en bewa- picnftvan

ring van 't felve Been en fijn inhoudende Deelen ;
'

^^''

Anderdeels tot Cieraad des Aangefigts, en by ge-

volg van den heelen Menfch ; Om dat , wanneer de

Tronie ongefchikt is, het gantfe Lichaam on-aan-

genaam gemaakt is: Makende het Hayr een gantfch

Cierlijke affcheydinge , tuffen het Opper-Hoofd,
en het Voor-Hoofd , en Befnoeyd d'Omtrek des

Aangefigts op veellerley wijfe
j Ja verbeterd die in

velen : Alhoewel d'Onagtfaamheyd het felve ook
wel kan verwaarloofen. Onder de Godgeleerde

werd veelfints gctwift , of het Hayr met een foo-

dani-
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danigen Lengde gedragen , als tot een Hups en

Mannelijk Vercierfei dienen kan , niet tegens de Ze-
T«''jt«'" digheyd der befadigde Volken aanloopt ? Onder

ovcr^dHayr^ welke vele Van Gevoelen zijn, dat den Chriften-

^*V- Mannen» botuyt verbodenis, 't Hayr langer dan

even tot over de Oor- lellen te dragen ; en vefti-

gen de Scheering van defen Theologifchen Knip

,

dat is henlieden Gevoelen , voornamelijk op de

Woorden van den Apoftel, daar hy den Korin-
iCor. II. ters af vraagd ; Lcenó. n ook de Natuur met dat het

den Mannen een On-Eere n Lang Hajir te dragen l

Doch andere en die hun meenen op de Zeden der

Ouden en de Talen te verflaan , zijn van gedagten

dat Paulus daar niet eygentlijk van Lang , maar van

feker foort van Vrouifltjk^ Gecierd Hayr fprcekt ; fijn

Hun Gcvoe- Reden afleydendc van een bekende Maniere die de

ondciVügt. Griexfe Vrouwen hadden om het Hayr met Bou-

kcls en Krullen , bezijden het Hoofd , en met ver-

fcheyde Vlegringen op het Hoofd , op te teuyeren.

't Selve vaak Fnfeerende en met Goud- draad en

Aardige Snoerdjensby Lodderlijke beurten binden-

de. Gelijk dan ook de Oudheden getuygen , dat

in de Korintife Bloey-tijd , eenige Schoone Jon-

gens , en Aankomelingen , die haar tot Sodo-

mie verhuurden (inde H. Schrift met de Naam
van Scbjnd-'Jongens en Honden om de Agter-Opfit-

ting. Gebrandmerkt) gewoon waren fich ook
met dufdanigen Hayr-dragt op te toyen , om mo-
gelijk onder dat Vrouwen-Hulfel > te voegfamer

Poin X 17. " -^^^ ^^ Spelen en Mannen tegens Mannen te

verhitten. Waar van ook Petronius elders gewag ge-

maakt heeft. En Sahnafius heeft in fijn Boek van

't Vrouwen-Hayr , defe faak tamelijk nauwkeurig

pytgepluyfl- Het is onfes agtens vry opmerkelijk,da

de
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ae Lange Hayrdragt by vele een teken van Nedrig-

heyd is geweeft: : En de Joden zijn ook van gevoe-

len dat de Nazireers geen Hayr mogten laten Schee- ^"S« "«yr*

ren, om fichnietop te houden, met dat te Ver- nigfeen^^'

eieren. Sulxdat wy gelooven dat dengcfcydcn A- '^'«nvan

poftel, yts van 't Hayr der Mannen willende verbie-
^ "^ "^ ^^ *

den , (iet op de Maniere van dat foo te dragen
, ge-

lijk het by de Korintifche Vrouwen gedragen

wierd. Nu hoe droegen 't doch die Vrouwen , vrouwen

Lang ? Neen , maar kort opgebonden en Vercierd ; La°n?Hiyr,^°

Of daar toeKonftig befchooren : Welke Manie- i° Grieken*

ren van de Mannen nagevolgd, het onderfcheyd
^

tuffen Man en Wi j ft'eenemaal wegnam. En noch
v/el foo veel te meer in die Landen , alwaar in de

reft der Kleeding foo grooten onderfcheyd niet ge-

flcn wierd als heden onder onfe Volken. Want de

Grieken en Romevnen , en andere dier tijden , heb-

ben altijd LoÏÏe , Wijde en Lange Kleeding in Man
en Vrouw gedragen; En daarom was het onder-

fcheyd des Hoofds-Cieraad en Hayrdragt daar noo-

diger in agt te nemen dan elders. Dat nu de Korin-

tcrs deMannelijkeHayrdragt verlatende,uyr brood-

dronkene dertelheyd aan dufdanigen Vrouwen
Hayrdragt zijn vaft geweeft ; Dat blijkt onder an-

dere Voor-beelden feer klaar uyt Manialis , daar hy
aan den Korintifchen Digter Carmetiion fchrijven-

de, hem befchimpt over lijn kort Gekruld Hayr, Korinters

geblankette Koontjes,en andere WijvePragt. En op» Hayt^gedi"^

datm er geen twijffel aan fouw hebben foo fcgt hy- ge".

'er by : dat fulx na de Korinüfe Wijfe was ; En dat

hy Martialis daar en tegen Lang en v/ild Hayr cp
fijn Spaans droeg , en derhalven geen gemeenfch^p

met hem had , om fijn Broer , maar dat Carmenivn

veel eer blijk gaf om van wegen lijnVerwijfdhevd

ISllr-
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Martialis Sufler genoemd te werden. Wat kanmea
klaarder wenfchcn om te zien dat het de Gewoonte
der Korinters niet en was Lang Hayr te dragen ?

En derhalven kon den Apoftel haar daar niet over

Berifpen. Ja men vind aangetekend datterGriexf

e

Jongelingen zijn geweefl: , die hun fomtijds foo

Vrouwelijk hadden opgefet , dat de Priefters als-

fe ten 1 rouw quamen , moeften vragen wie de

Bruyd ofden Bruygom was. Waarlik wanneer wy
onderftellen dat Paulus ook defe dingen ten min-

ften in 't algemeen geweten heeft ; foo konnenwe

onfès agtens niet anders denken of hy heeft met de

aldergvootfte Reden konnen vragen ; of de Natuur

haar niet en leerde dat het de Agtbaarheyd van de

Mannen te na gaat, ja een fchandeaanbrengd; Wan-
neerfe beftaan met Gefrizeerd of Vercicrd Vrou-

wen Hayr , figh te Verfrayen \ Gelijk hy dan ook

tot een Grondflag van fijn reden , te voren hadge-

feyd , hoe de Man het Hoofd van de Vrouw was

,

en de Vrouw tot een teken van Onderwerping,

met een Dekfel , het zy dan een Hayr-kuyfof an-

der Kapfcl moefte gedekt zijn. 't Geen fulke ver-

wijfde Mannen met haar doen quamen te verloo-

chenen , en daarom fchandelijk en tegens de Na-

tuur van bcy hun Staat en Sexe. IVlaar dat anders

de Natuure daar defcn Apoftel fich op beroept , ey-

gcntlijk en uyt haar felven fouw leeren dat het

fchoon Golvend en wel Gekruld Hayr , dat met

een tamelijke Lengde de Schouder bedekt , en de

Nekvuld, Schandelijk fouw ftaan , ofOn-eerlijk

fouw zijn , fulx is'er foo ver van daan , dat het te-

gendeel ons in de dagelijxfe Ervarentheyd en in veci

getuygcniflen blijkt. Ljkjtrous gebood de Sparta-

ners het Hayr te laten waflcn , om dat het de

Schoon-
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Schoonheyd der Welgemaakte vermeerderde \ En
dat het de mismaakte en rouwe Oorlogs-Man, meer

verfchrikkelijk maakte. En foo veel d'Oudheyd

ons kan lecren is het Hayr Korten , en flerk Be- ren aitUd ?n

fcheeren altijd een wa irteykcn van Droefheyd , van Treunghcyd

Verfmading en van ontrooving des Cieraads ge- ook tot vct-

weeft. En foo wierd het ook by den Koning David
Jfjttrn^

*^**

opgenomen , alsmen fijn Gefanten , foodanig Ge- gedaan,

korfvlerkt t'huys fond. In Treur dagen , Aflèn

op het Hoofd te ftroyen , gaf niet anders te kennen ^gj.„ ^^^

als deonti uyftering van het Hoofd-Cieraad , welk ing op de

voornamelijk in het Hayr beftaat. Porta fegt dat "en°tcTh-'

het Hayr aan de Kinderen Bevallig, aan deVrou- nemea des

wenCierlijk, aan de Jongelingen Eerlijk , aan de in*tH«yt

Bedaagde V^annen, Ontfachelijk , en Vreell jk aan bcfta««.

de Krijghs-Luyden is. Beneemd feyd hy \erder,

een Boom fijn Loof, hy is fonder Schoonheyd,

fnijd een Menfch het Hayr af, fijn ganfche Üef-

tigheyd gaat te niete. Soo dat de Uytleggers wel-

ke de voornoemde woorden van den Apoftel , ftipt

na de Letter en volgens de gemecne Vertaling wil-

len genomen hebben , Pauius ftilfwijgens van On-
wetcnheyd , foo niet van Onwaarheyd , in de Be-

fchouwingh der Wercldfe faken befchuldigen.

Wy en willen in gcenen deele , verfchoonen fom-

mige Sotte Misbruyken , en Wildemans Paruyken

,

die de Menfchen mismaken ; Want wy gelooven

dat ook den Apoftel op de Reden en betamelijke

Wclvoegfaamheyd van 't gemeen gebruyk des ti)ds,

fijn Leering grondveften wil. Gelijk ook het Dwk-
^Jfjlf^j"

fel op het Vrouwen Hoofd daar hy van fprejkt » waarfchiin-

gcen andere herkomft influyt. En daar moet onfes
JjlJ'.s

g^'

agtens hier wel onderfcheyden werden 't geen nn- weeft,

dcre fchijnen ondereen te mengen > namelijk dat

de
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de Vrouwen behalven het Natuurlijk Hoofd Dek-

fel des Hayrs , (dat de Maagden met haar gertieen

hadden) noch een Dekfel des Aangefigts hebben

gehad , om haar van de Ongetrouwde .Vaagden te

onderfcheyden , en door een zedig gebruyk aan te

wijfen datfe voor een ander niet alleen niet meer te

begeeren waren ; Maar datfe haar ook voor nie-

mandt dan voor haar eyge Mannen behoorden te

Ontdekken : Welk Dekfel ontrent de Maagden ,

om datfe noch te begeeren waren , (en dat gelijk het

Aancrefigt , machmen 't feggen , de Billen moet aan

Man^helpen) geen plaats heeft ; Dewijl ook nie-

Hayrdrtgt j^an^j oe^y^^ een Kat in een Sak koopt. Daar is geen

we^ntoïrSa-' Hulfel noch Teujering dat de Vrouwen bevalliger

mcUjk ci«-
jj^aa]^t ^ j^an de betamelijke ftrecking en leggen der

hik maken,
^^y^.-j-^y^en : En menkandeTroniendaardoor

groot- deels Vervormen ; dat is Schoonder of Mis-

maakter maken: Dus kan het Hayr en byhooren-

de Kapfel een Lange Smalle Tronie Voller en Aan-

fienelijker maken ; En die te vol zijn , van 't geen-

fe over hebben , befnoeyen en beter befneden doen

zijn. Die noyt hier op genoegfaam gelet heeft, of

van mccninge is datwe hem een Quakjen op de

Mouw fpeldcn; kan hem van de Jonge Kinderen

,

en van de Suygelingen laten Onderwijfen : Want

oelijkdcmeefte'Kinderen door gewoonlijk behan-

deld en Gekoefterd te werden van hun Moeder

,

Minne-Moer, Kinder-Meyd, en diergelijke, al-

lengskens een indruk van feker dagelijx Hulfcl , het

zy Muts , Karnet , Hayrftreekfel of andere Beka-

pcring des Hoofds krijgen en daar mede Kennis ma-

ken ; Soo gebeuret dikmaal dat wanneer fy 't felve

Menfch by toeval met een ander en ongewoon

Hoofd-gewaad , het zy dan een ^wane Kaper,
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SiPfXrte-Tip y Lolle , of een ander vreemde Doek-

Huyf, ontmoeten, of aangegrepen werden . dat-

fe fchreeuwen en beeren offe de Keel wierden afge-

fneen ; Niet anders mcenende ofeen Vremden (te-

gens welkfc veellints henkenmg zijn) wil haar be-

handelen. Welke vreefe voorwaar niet anders voort-

komt , als om dat foodanigen Hoofd-Hiilfcl , een

andere omtrek en Generaal , aan 't wefen van fuiken

Menfch in 't Oog van de Kinderen verfchaft : Wel-

ke verwifTeling ook dikmaal foo groot kan zijn , dat

bedaagde Luyden daar door bedrogen werden , en

dikmaal ?eet Jannetje voot Peet Neeltje aanfien.

Veel Menfchen , ja ook felfs d'eygcn Ouders ver-

agten d'Eenkemngbejd 'm de Kindeen , en hebben

veelfints meer op met die , die Allemans-Vriend zijn :

Doch wy meenen niet onfeker waargenomen te

hebben , dat d'eerftc foorte gemeenlijk beter van

Verftand en Oordeel zijn dan de laatfte, dieveeU

Cims Blotn-Pappen en Goe- '^obbcris 2i]n; En niet en

fcheeld van wicnfe Gerold en Gefold en Beknod-

deld werden : van welkmen de Waarheyd in de

Opwalling meeft fal fcker vinden ; En wy fouden

't wel vooronfe Poft durven opnemen > daar goe-

de Bewijs redenen van te können geven. Dat de

Vrouwen het Hayr opvlegten , Strecken noemen ,

fchijnd van'tGriexfc woord Tbrix dat Hayr be-

tekend > ontleend te zijn.

Voorts agten wy ook dat het den Vrouwen ge-

oorloft is hun Hoofden betamelijk door de Hayr-

vlcgting te vercieren ; Doch niet verder als ycdei'

m (ïjn ftaat en hoedanigheyd der Klccding betame-

lijk is, enftrekken kan om haren Man te behagen;

En in defcn zin kan het niet buyten 't Gebod gaan.

J
a wy houden datfc veel eer vejpligt is fulx te doen i

G dun
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dan door nalatigheyd , ofmoet wil fulx niet te wil-

len in ai't nemen. \'aar miffchien fal een Werk
Hcylig tegen ons inbrengen , dat de Vercicringen

die aangeieyd werden om onfe ^choonhcyd te ver-

meerderen , den Sche.jper tergen , namelijk om
datmen hem wil fchij nen te verbeteren : Wy ant-

woorden; l-'et Hayr,en het Cierlel, en demogclijk-

Iieyd of gefchiktheyd die ymands Tronie heeft om
door Vercicring fekcrlijk Schoondcr te konncn

worden , laten vi\n minder van dien Schepper af te

vloeyen, dan 't "jchepfei felfs , en dewiji dat het

aangelegt werd om dat Schepfel te vercieren. ( Want
dal heeft God den Menfch als fijn onder-Scheppers

veel eer dan de Ontciering van een Sloerimoery wil-

len overlaten ) foo zijnder geen Reden waarom
het zou quaad zijn , 't geen in den Schepper fells

de grootfte L(^tamelijkheyd heeft ; namelijk een

ding fchoon te m^ken : Of dat nu iiyt de eerffe

Hand, te weten de Geboorte komt, of dat het

uyt de tweede Hand komt, namelijk door een ge-

oorlüfde Verciering , de faak bijjftna onfe meenin-

ge de felfde. Alhoewel wy de fchadelijke en vuyle

Llanketfclsjr.ct Reden van de Verciering <iti Klee-

deren , wiUcn sfgefcheyden hebben. Om datfe ge-

heel niet tot defefoonen noch by werk der Vercie-

rin. behooren.

Verfcheyde De Hoofd Hayrcn zijn verder, ofBorftelig of
Wtcavao

Q^^i^ruld , of effen en regt neerhangende. De
/Vionren hebben kort Gekruld Hayr , en by na

als de Wol van jong? Lammeren De Natuur-

Befchrijvers Lccren ons dat die Volken die van

een vogtige Gemarigrheyd zijn , als de Scbjften ,

en Tartaren , gemeenlijk flegt en rej4t Hayr heb-

ben, Gclijkfe mede feggen dai het Koleur , de Land
en
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en Hemel-flreek volgt. Dus geeft een Drcxjgen

Warmen Hemel vedfints Kroes-Krulligh Hayr;

alsmen aan de Egyptetuurs , ArMers , Indiunen , Ita Land-aari

Iiunen en de meefte tranfen ziet. En alhoewel men ft,eek wat*

de Sp^fijaarden veelfints met Regt en Smecrig Hayr ^'^ «ntrent

ziet , dat eenige het veel gebriiyk van de Olye toe- doet.

fchrijven , foo vindmen onder hen nogtans ver-

fcheydc die Gekruld Hayr hebben. De Koude
L.inden , als Engeland j Duytfland, Denemarken

en Sweden geven meefi fagt en effen Hayr , en veel-

fints Blond , Geelagtig , of gemeen Bruyn Hayr

:

Djt ook in alle foorten met den Ouderdom veran-

derd en Grijs word. Herodoot fegt dat de Mooren
die naden opgang der Sonne woonen, regt Hayr
hebben ; Maar dat geen Volken meer Gekruld

Hayr hebben , dan "de Mooren in Ljbien De Vcrand^nng

Kinderen die in haar Jongheyd Kroes Hayr heb-

ben , verwiifelen 't felve dikmaal in regt neerhan-

gend Hayr wanncerfe Oud werden En die regt

Hayr in haar Tonehcvd hebben , veranderen 't felve

dikmaal in Gekruld Hayr wannecrie Oud werden.

En veelfints fictmen dat Gekruld Hayr in den Ou-
derdom hard en Pccrdshavrip werd : Selfs ook in

het Grijs werden ; doch alles londer Wet of Regel.

Van de Pandoras een Volk in Indien fcgtmcn

datfe in haar Jongheyd mceft Wit hayr hebben, dat

in den Ouderdom geheel Sv.art werd. Ook zijn-

der gctuygeniiTen , dat dcfe Luydcn fomtijds twee

honderd Jaar Oud werden fonder GrijfeHayren.

Doch het Wit Hayr maakt hen in de Jonkheyd
Grijs : En het Spreekwoord fegt ; Vroeg Grtjs , UAt

IVÏJi. En alhoewel het Hayr aan Gekleede Man-
Beelden eenige Vcrcieringe cocbrcngt. wanneer

het een Frayc Lengde hcett , cgter blijft feer op-

G j mer-»
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merkelijk dat naakte Beelden met Lang Hayr , eert

bylondere Wanftal geeft. Ja wy gelooven om vele

Reden dat Adam niet met Lang, maar met Kort

Hayr gemaakt is: Gelijk het ook niet alteVoeg-

faam fchijnd aan de Beelden die na de Antyke Ma-
niere gekleed zijn. Onder de Ooflerfe Volken die

noch Lang en ruyme Kleedingen dragen , werd

ook het Lang Hayr Telden gefien : En derhalven

moetmen defe dingen in de Schilder Konft watom-
flgtig behandelen : Onderfcheydende de Natie , de

Tijd , de gellalte der Beelden , en voor al de Wel-
fVand ; Waar van ruymer in onfe Ordineeringc.

Doch die lufl; heeft een Wonderlijk Schepfel te

(len , moet een naakt Man befchouwen , die alleen

met een Wambays met korte fchootjes aan 't bo-

ven- Lij f Gekleed is.

v'aatora
j-jgf gantfche Aanpefisjte des Menfchen is om ve-

Ongetiayid Ic reden Ongehayrd en Gelad ; Soo om de Schoon-
"• heyd des aanfieris , als om datmen in het Aangefigt

niet alleen het Wcfendijk gelijken derSwemingen
Kroofl; , tot onderfcheydmg van malkander moet

konncn fïen ; Maar ook dat de Gefteldheyd des

Cemoeds volgens de verfcheydePaffien daar te duy-

delijker fouw konnen in gefien vi'orden ; Want het

is tot d'Ommcgang met onfen even Menlch ten

uyterften noodzakelijk , dat de Lijdingen van de

wiarom het Ziel , een groote Rol in 't Aangcfigte Spelen. Want

daTdcVai- nadien wy malkander in 't Hert noch in de gedag-

fien iM het ten konnen inficn , daarom is het Aangefigt fooda-

gef^ïwcr- "ig tot een Toonecl vrn onfe driften gcAeldt ; dat-

deo, fncji j boe fcer het ook verborgen gehouden werd j

d.iar in als in een Spiegel Boek , Liefde , Haat

,

Blijdfchap , Gunft , Wangunft , terbaarheyd

,

Mewarigheyd , Toorn , Hoogmoed , Kuysheyd >

Geyl-
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Geylheyd en wat dies meer is , ja ook de Kloek-

moedigheyd en Stoutheyd, oogfchijnclijk Lefen

kan. bulx datwemet de Oude Philofophen mogen
/eggen dat den geheelen menfch in lijn Aangefigte

woond.

Hier in moeften de Keur- Meeflers die by de Ro-
meynen de Jonge Soldaten gingen opfoeken , wel

ervaren zijn, want volgens Vcgcdus , wicrd in 't

uytkiefên der fcive , voornamelijk opdeSwemmg
van 't Aangcfigteen de Kocnheyd der Oogen gelet.

Dit kondenfe ligtelijk doen wanneerfc door ge-

woonte hadden leeren affien ; In welke Vcrtoonin-

(>en de byfondcre Partyen des Aangefigts , elk haar

cygen Bediening en Rol fpeclen. Want men kan

niet alleen onderfcheydelijk bepalen wat hulp de

Hayrige VVingbraauwenJiet Voor-Hoofds-Vcl, de

Oogcn , 'de Neus en Ncu<;gatcn , de Mond , de Lip-

pen en anders , in dit of dat voor- val by brengen

;

Maar ook waar door fy dus of foo bepaald worden :

alswe op iija plaats (uilen aanwijfen.

Die Werk maken de Deugden en Ondeugden

uyt d'Algemeene Ferm der Aangefigten te voor

fcggen, Leeren ons dat een groot Aangefigt, Bot-

heyd en Onverftand verroond. L)at ecu klcyn

Kattc-Bakhuys , gemeenlijk een Menfch toehoord

,

die fijn tijd met Futfc'cn en Trurfclen 't foek maakt.

Ook fijn de fulkc dikmaals Pluymftrijkers.. Dic<j'^\™cmcc'^*

daar Macer en Gecikleuriiz byzijn, ftaan by vele «e Form d«t

voor Sencimen, (juyten en Bedriegers te Boek. totdcTro-
Schou-Ook Sv/emen de Verfpieders niet Llden na dufda- me-sci

c\ r \- -TM A i- wing Voor-
nige Schampieljoentjes. Platte Aangeligccn moet- feggen kau.

men van wegen deon-naakbare Gemelijkheyd van

fulke Menfchen , fchuwen j Tc meer om datfer

veclfints nijdig by zijn, Onbefchaamde Menfchen
G 3 en
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en Sotten plagtmen van buyten aan haar rond Aan-

gefigte te kennen. Agter een Gerimpelde en Va-

gere Tronie fchuyld nu en dan een bitter en Wrang
Gemoed. Een Vlcnfch die een -Lang welGcvleeft

Aangefigt heeft , valt gemeenlijk Gramfteurig ,

en raakt om een Haverftroo op fijn lieert. Die Ma-
ger van' Aangefigt en weynig bloiend zijn > magmcn
met eenige fekcrhcyd voor omfigiig in haar doen

en goed van verftand houden. Dtifoanigefcgt Ari-

iïoteleszijii fbrgvuldig , en werden felden van heel

groore Ongelukken beloopen , die uyt haar eygen

Nalatightyd opkomen: Sy zijn in 't gemeen vol

Studie» maar fomtijds wat heetgebakerd. Seker

by aldien de{e Waarneming de Goedkeuring van

foo veel Eeuwen hcefi: , foo heeft de Heer Main-

bourg leelijk mis gekeken ; Wanneer hy eenige de-

fer felFdc Swemingen des Aangefigts , uyt de doo-

de AfTe van Jan Kalvijn poogt op een nieu te Dood-
verwen , om yder daar uyt te Iceren fien , dat Kal-

vijn een Aards - Ketter en Wederfirever van de

Koomfc Kerke geweeft is. Kanmen uyt een onbe-

dwongen Oordeel agting hebben voor Mannen die

de Waarhcyd van Kcrldijke Hiftorien en Gcloofs-

gekhillcn , met fulkc ellendige Krukken moeten

onderfchragcn ? Wy meenen eer Reden te hebben

om te vragen ofer te Parijs geen Simpel-Huyfen en

zijn,datmer fulkc Gekken noch langs Straat laat loo-

pen. Die een Middel-matig Aangcfigte hebben, dat

tamelijk Gevlceft is , zijn veelfintsverflandig j Bc-

mindcrs van Wijsheyd en ecnigfints Gccftig van

Gedag ten. Doch die heel vol vlees zijn , en een

flegt Opfigt hebben , zijn meefi:-deels Sorgeloos

en ^loff ; Doch fy hebbender die Dci:gd by

«

datfe hun verwaarlóofde dingen , met hccle Do-
fij nen
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fijnen Leugens , vrjpoOig te huipe komen.

Aan het Aangcfigt fietmen dat alleen deKinen de Baa'd dct

zijden der Wangen van de Mannen , met den Hay-
rigen Baard begiftigt werd ; foo tot onderfchcy-

ding van Man en \ 'ouw , als tot een ontfachelijke

Vcrcieringe der Mannelijke Agtbaarheyd ; welke

Aanfienelijkheyd,deVrouwen(om dat haarSchoon-

hcyd meeft beflnar in deGladdigheyd der Huyd ,

en Befnedene Gefchikthcyd der Partyen , waarvan

de kleynder ftreep der Hayrige Wingbraauwen de

Toets leveren) niet van noodcn hebben, Wy zijn nen laari

dik wils in Gedagten qeweefi: , of de Kinderen uyt Ti"*" **t?

aanmerkipg van de Baarden , het zy een Koppel chdijk.

goede Knevels , ofeen ruyge Kin , en de wefentlijke

Wingbraauwen, niet wel meer ontfag voor hun Va-

der, dan voor hun Moeder hebben-, om dat de

Gramfchap of Gefteurdheyd , wanneerfe het ver-

korven hebben , door een faam getrokke Wenk der

Oogbraauwen en 't ftraf Opfigt , dat door den

Haard , grootdecls Opgefchikt werd , een vreefe on-

trent de zagte Gemoederen der Kinderen kan te

weeg brengen. Gcüjkmcn dan ook fitt , dat de Kir,- K'ni^""»
j ° ? 1 •• ^m Hebben ce-
deren van Jongs aan vcrveerd zijn om Mannen met afWrom
Baarden te kufjcn ; Infondcrhe) d de kleyne Mey Mannen mcc

Baarden te

kcns, dicmcn daar toe ook noch aanfet, en Wijs kuflcn.

rnaaktjdatfcdan ook een Faafd fullen krijgen: Doch
ontrent de i

J of i6 Jan.rzijnfediefchnk meeft ont-

v/jjTcn. Èngclijkmen föuw konnen Tegenwerpen ,

dat de Mannen welk van den Baard misgedeeid

zijn^ van datontfigh ook foudcn verftekcn zijn ,

Ino antwoorden wy . dat fulke Mannen ook feldcn

veel Kinderen verwekken \ offoofe die bekomen,
ofdatfehen door een ander zjn beftcld f ofaan ge-

rouwd ; Soo is ook wel bekend , hoedanif^ een

G 4
^ Ge-
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Gelubdcii Haan by Hin en Kuykcns aangelien

werd. Men fouw ook ecnuytvlugtkonnen maken

op de nieuNvModifeBaardekens,dat zijnBaarden Ton-

der Baai d : Doch men lou ook al Werk hebben om
te bewijfcn , dats'cr te Mannelijker om zijn , of haar

ontfag door vermeerderen konnen. By Lucianus

hielden die van AfTyricn de Spot met de Grieken en

alle andere die de Goden fonder Baard Schilder-

den ; Seggende , de Volmaaktheyd en kan in de

Jonkheyd niet wcfcn. En jercmias teykend het als

Vrouwen die een byfonder qiiaad over Moab aan , als de Baar-

gc'iiSJdlÜ' ^en houden afgekort zijn. Gap. 48. vers 37. De
aandcMond Wij vcH die in haar Ouderdom eenige blijk vanden

vSKsag" Baard krijgen, werden in de Wandeling voorboo-
moedigitc fc Hcxen aangeiien.

Het Aangcfigt als mede den Hals end'Handen

werden dikmaal met Sproeten , dat zijn kleyne

bruyne Vlekjes, fcer Ontcierd, infonderheyd in

de Befchouwing van na by. En gelijkmen defe

meefi: des Somers gewaar werd , en des Winters

. veelfints verdwijnen , foo wagten haar de Jonge

Dogters en Vrouwen die haar blanke Huyd be-

minnen , ook fcer forgvuldig voor de heete Somer-

Lugc. De Genefcrs meencn datfe veroorfaakt wer-

den uyt ecnig vlugtig zout dat uy t de Vogtcn , en

Wey in de Huyd zittende , door de Warmte na

buyten getrokken werd, en door fijn vaftigheyd

niet konnende door de Opper-Huyd uytwaaffe-

men , daaronder zitten blijft en dagelijks door de

Son noch Bruynder werd. Daar zijn verfcheyde

Middelen bedagt, om defe Betaandheyd des Aan-

geflgts aan een kant te helpen ; En daar zijn Vrouw-
Luydendiehet geweldig drok hebben met Batten

enwaffeni d Een bewaaxt daar toe Snee.Water

;

d'an-
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d'ander fmelt Campher in Witte Wijn ; Ot
een Zuur-Muyl mcend met Limoen-fap haar lie-

ve Bakhuysjc, vry wat te doen verblikken. En
als èit{^ noch niet helpen willen , foo gebruy-

kenfe fterker ^ iddelen, ook wel Sublimaten ,

en andere qiuadaardige dingen , die te onbe-

fuyll: behandeld , fommige aan 't Quijlen of aan

't \^ervellen helpen; Want daar zijnder die dog

Blank willen zijn , al fouw'er het Vel by neer ftroo-

pen, ofdatfevan Mugaen lAejn gedoodverfd, op

het Kerk Hof ecuwig fouden te Rleeken geleyd

werden. Indien 't waar is dat Arifloteles gefchre-

ven heeft , voorwaar dit N'olkje mogten uyt Eer-

baarl'.cyd alle dien Arbeyd wel fparen , want hy
heeft opentlijk Geleerd , dat Witte of Blanke Vrou-
wen gemeenlijk Hocra^tigzijn. Invoegen het voor

een eerlijk Hart, raadfaamer fouv/ zijn vanSlagt-

Maand tof 1 aaflen in een Rook Huysje te fitten;

Om niet verdagt by de Trony-kijkers te raken.

Het Voor Moofd is een Gedeelte dat de Schoon- 't ^'«^or-

heyd van het Aangefigte , als de Frontifpies aan een een°groo"

Gebouw (nadat het een goede gcflaltc heeft) fcer vcrcierfci

vermeerderd. En gelijk in t gemeen een Ge]ad en gchgt.

Hoogverheven Voor-Hoofd dat niet Bultig-rond ,

maar eer wat breed is , wel ftaat , foo fictmcn in

tegendeel , dat een Laag en kleen ingedoken Gevel-

plat, aan een groot Huys weynig aanfien of Groots-

heyd geeft. Infonderheyd Haat een Kleyn of Laag
Voor- Hoofd, de Vrouwen , om datfe het Hoofd
niet altijd dekken konnen , gants qualijk. Sy dwa-
len dan fcer die haar Voor- Hoofden . (fchoonf'cr

feU"sgcenN.ituurlijkc Form toe en hebben) tot op •

de Neus toe , met een Bos Gefrifeerd Bokken of
Geytcn-Hayr meenen te vercieren : Sulx datter

G 5
' fom-
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fommige uytfien als die Leeuw- Hondjes - die 't liec-

le LijfKaal Gcfchooren , alleen den Kop totover

d'OogenRuygcn Langhayrig hebben. De Form
verfcheyde) ^^^ j^^j. v.ior-Hoofd heeft dry vericheyde Gcdag-

vooT.Hoof- ten; In welke het fig in 't algemeen,aan de Menfchcn
^"= vertoond ; Want > of het is Vlak en Effen . of Hol-

agtig , ofVol en V erheven. De Volle en Verhevene

zijn wederom in twee Gedaanten onderfcheyden ,

want , fy zijn of Vol en Verheven na boven , of V ol

enVerhevennaonderofookwelVerhevenonderen

boven, ofdoorgaans. Ook zijnder Agter-over en

Voor-over- hangende Voor hoofden ; Alswe in de
,

Tronie Schouwing , en in de Afbeeldingen , alle

óiQ Soorten en Geflagten fullen konnen Hen.

De Tronie Schouwers hebben 't Oog niet fel-

den op het Voor-Hoofd , als zijnde een wefentlijk

Deel des Menfchen Aangcfigts. Gelijk ook vele

dingen dair de Menfchen van b hebt zijn ,
daar in

af te Kijken zijn Dus geeft een kleyn Voor- Hoofd,

onftandvaflighcyd , in een groot Voor-Hoofd een

traag Menfch te kennen De SmalleVerkens Hoofd-

ao;tige Voor-Hoofden , beduyden dat die Men-

fchcn Onwetend , Onleerfaam enVuyl zijn. Een

LancT Voor- Hoofd na onfen Afgebeclden Huys-

Hond Avemcndc , daar wy de Tronie van den ver-

maarden Plato by gepaud hebben , geeft Lecrfaam-

hcyd en een wald;er Gemoed te kennen. Doch die

fulx na de trek van de Wind-Hond hebben, zijn

vank aan Pluymflrijkerie vafl. Een vierkantig

Voor-Hoofd , na dat van een Leeuw aardende , be-

niygr Edclmoedigheyd. Een rond dikagtig Voor-

Hoofd , dat na de trek van een Efcl S w^eemd , geeft

feldcn yts beters als Bottighcyd te kennen. Ue^ijk

mede een Neer-gedrukt V ooriioofd , het Merkte-

ken



Menfchelijke Ledematen. lorj

ken van een flaphertige Ziel is. Een Voor-Hoofd

met Heuvelen en i ^alcn , fpits opgaande , betekend

een Liftig en Oiitrouw Menfch. tn foo daar noch

eenige kenbare blijken by zijn, geeft het fomtijds

Scherpfinnigheyd , ook wel Dulheyd te kennen.

Een Rimpeagtig Voor-Hoofd geeft meeft altijd

d overdenking van veel groote dingen te kennen

;

Doch is altijd gefchikt na den Staat in welk ymand
is. Die lïch in de Schilder- Konft , van een Trek
wil bedienen, die verwondering moet uytdrukken,

moet de Rimpels des Voor Hoofds uyt het mid-

den na boven fchorten. En alhoewel de Reden
fchijnd te Iceren dat een effen Voor-Hoofd , het te-

gendeel van een Gefronfl Voor. Hoofd is, en een

Menfch fou Verbeelden die alle forg de faak fchijnd

gegeven te hebben, cgter meenen de Tronie- Kij-

kers dat de fulke veellints Bedriegers zijn. Daar

zijn Porccleinc en gladde Voor-hoofden, datOolij-

ke Slampampers of heymelijke Nijpers zijn. Van
Epikurus word aangetekend dat hy een elfen en

gefl:rekt Voor Hoofd had. En wat een Keumans-

Lcven hy geleyd heeft weet al de Wereld. Die don-

ker van Voor-Hoofd zijn , zijn Stieragtig, Nors,
en veeifints wreed, Welke wreedaardigheyd merk-

lijk vermeerderd werd , wanneer de Wingbraau-

wen . Wolkagtigcn Ruym-Veilig over de Oogen
hangen. Te Venetien fagmen eertijds een Marmer-
Beeld van fekeren Tyran , daar defePaOTie byfon-

dcr wel in waar genomen was. Juvcnalis heeft elders

gcfcyd, Datmen op een effen takhuys niet vertrou-

wen moet.

En alhoewel niet het Voor-Hoofd , maar de

Wangen de plaats is der Rood wording of Be-

fch.iamdheyd des Aangefïgts , füo blijft niet te min
op-
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opmerkelijk, dat egter d'Onbefchaamdheyd en

sSuth^d*'
Stoutheyd aan het Voor -Hoofd tocgefchreven

des Aanfigts werd. Dus fegtmen dat ymand een hard Voor-

Hoofd \^erd Hoofd , een Berdcr-Voor-Hoofd heeft , wanneer-

toegefchie- we meenen dat ymand fonder verblikken alles kan
^*°*

doorftaan en aanhoorenj dat hem behoorde fchaam-

rood te maken en te overtuygen. Waar op by hz.e-

Hoedat uyt- ch'id Kaff. 5. vers 8. Ook fchijnd gefien te werden.

waü^ En kan onfes ogtens, fulx daar van daan komen , dat

de Wingbraauwen foo nauw met het Voor-Hoofd

vereenigt zijn, datfe niet en konnen nalaten, in

een Stoute en Onverfaagde Adie , of Lijding , het

Voor-Hoofd als 't ware door een fekere foort van

Stontmoedigheyd te hulp te komen , en foo veel

by te zetten als tot bewaring van foo een Onbe-

fchaamdc Stoutmocdighcyd , noodigh is ; dewijl

de Wingbraauwen in het tegendeel, dat is in een Be-

fchaamd-wordend Voor-val, haar niet alleen flil,

maar gonts ncerflagtig aanftcllen, Welke uytwcr-

kinq oVdaat aan 't ^/oor Hoofd opgedragen werd

,

onfdat het , het voornaam Deel des Aangcfjgts uyt

't voor- maakt. Het Voor- Hoofd hebben fommige by den

Hoofd niet
j-j^n^^,} vcrcclcken ; Om dat 2elijk aan die fom-

byd'Hemci tijds droevigc Wolken, Donder en blixem-Vla-
Tcrgcickea.

^^^ ^ ^^ Stormbuycn , en fomtijds wederom Son-

ncfchijn en moy weer gcfien werd ; Het Voor-

Hoofd ook nu en dan na de Gefteldheyd van de

Geeft, met Groeven en Voren , en droeve Rim-

pels is doorploegt ; En dan vaak wederom gelad

en eflxrn is. En gelijk'er Menfchcn gevonden wer-

den , die op datfe bedriegen fouden , de Natuurlij-

ke drift des Gcmoeds , onderdrukken , en de Ken-

tekens , die gewoonlijk onaffcheydelijk uyt de

Bron-Ader der Hartstogtcn , in het Aangefïgtc

door-
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doorftralen , beteugelen en fmooren , foo wetenle

veel te ontveynfen , en een ander Aangcfigt te too-

nen dan fy waarlijk van binnen gcfteld /:i)n: Defe

noemtmen niet te onrecht , IVlenfchen met dubbele

Aanacfisten : En nadien den Maker foo een nauwe

Band gefteld heeft tufllhen Ziel en Lichaam , en

geordineerd fchijnd te hebben dat het Aangefigt

net Spiegel-Bock van ons hcrte fou zijn. (Dewijl ook

de {amen- Leving dat eenigfints van nooden heeft

)

Daarom fchijnd her ons ook de Grondvefi: te zijn

,

waaropdeGevcynftheyd, van de Saligmaker foo Gcvctbö-

boven maten doorgeveegt is \ Want nadien defe omfoo '

Menfchen door Praktijk en Kunft de Natuur po- grootcn

gen te vermeefteren , en alfoo een onflraf baar Lie-

gen voor Godt mvoeren willen , daarom is'et Be-

tamelijk dat het ten hoogften verfoeyt v/erd , van

die geen , die des Menfchen Lichaam geheel anders

met fijnen Geeft , verecnigd heeft. En derhalven

is 't geen wonder dattcr foo vaak Wee over fooda-

nige Menfchen uytgefproken werd. Daar zijn feer

veel Spreekwijfen van het Aangefigte des Menfchen

ontleend, die vaneen groote beteckenis zijn; En
ten opfigt van haar wefcn , alleen op 't Gemoed paf-

fen konncn : Op het Aangefigte vallen , betekende

van oudseen Vernedering, eerbiedige Buyging , en

Aanbidding, Het afwenden des Aangefigts , ge-

fchied in Schaamte , Veragting , Trotsheyd en On-
genade. Ymands Aangefigte te zien ofte aanfchou-

wen, is Gunftc en Genade ontfangen , ofEer bc-

wefen te werden : Gelijk in tegendeel de Ontrek-

king en Verberging des Aangefigts den Haat en

Toorn tegen ymand te kennen geeft. Voor ymands
Aangefigte te ftaan , is veelfints hem te dienen

,

op te paflen en te gehoorfamen. Het Aangefigc

te-
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tegen ymand te fetten, is fooveel als fijn Partye

xijn en hard te vallen Stijf of Stout van Aange-

figttezijn, is Stout, Onvertfaagt, Onbclchaamd
en Koen van Gemoed te zijn en foo voorts , onder

welke maniere van fpreken, de Goddelijke Schrij-

vers, infonderheyddc Propheten , die gemeenlijk

nadrukkelijke en kragtige Woorden gcbruyken

,

geduurig fpcelcn.

Dienft der £n alhocwcl de Wingbraauwen flegts kleyne ge-

wen, deelten aan'tAangefigt uy t maken,n(5Ctans hebbenfe

een feer groot vermogen in de wefcntlijke uytdruk-

king van 'sMenfchen Sweming en Opfigt. Want
gelijk haar Trek ofForm verfcheyden is . foo fiet-

mcn door de felve ook veclerley Doening en Bewe-
ging , die de Natuurlijke en toevallige driften, tot

deuyterftc Volmaakthcyd vcrfellcn en helpen uyt-

vocrcn. Ook iffcr bchalven 'c vcrfchillig Kleur en

Streek des Hayrs , aangaande haar aangeboore tee-

kencn leer veel waar te nemen. En wy lullen in de

uvtdrukking der Adien en Paffien, gelegentheyd

vinden ^om'er yts in't byfonder van te feggen. Voor-

waar de Wingbraauwen fchijnen ons Oogfienelijk

verfchcvde dingen aa'i te wijfen. Dus ondcrvinden-

we veelfinrs dat Menfchcn met Dik- HavrigeWing-

braauwen, niet fefr wclfprekende zijntDatfe wel rijk

in vcelheyd van Gedagten , maar - droef van Geeft

zijn. Sekcr Oud Schrijver betuvgt in agt genomen

te hebb-'-n, dat die feer Vol- Hayrige Wingbraau-

wen hebben die digt te gaar getrokken zijn , veel-

iints GoddeloofeMenfchen, Vloordenaars enStmyk-
' Rooverszijn. Wingbraauwen die gebogen zijn , en

die in 'tfpreken t'elkens opgetrokken worden, mag-

men voor Hoogmoedige , en Haaft-Hoofdige Gek-

ken , te Boek fetten. Quaadwillige Steege Men
fchcn
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Menfchen die vermaak in 't quaad rprcken,enVerra-

derie fcheppen, hebben gemeenlijk in 'r fpreken neer-

hangendeWingbraauwen.En die de Wingbraauwen

alcijd neerhangen zijn gemeenlijk nijdigeMenfchen.

onbeweeglijke Wingbraauwen zijn geen ilaauMerk-

teken van een die 't onder de Muts fchordt , of halF

Gek is.Veelspotters ftaan deWingbraauv/en wat na

deSlapen desHoofds gebogen; De Veynfcrs hebben-

der ook een ftreck van wcgh. Soo y mand deWing-

braauwen wat Langwerpig na de Neus getrokken

ftaan , denkt vry datje een Morfebe! ofvuyl Ver-

ken voor hebt.Wingbraauwen die Ydel of Dun van

Hayr zijn , is veelfints een teeken van Flauwhertig-

heyd of onmagt in de Natuur Heel lange Wing-
braauwen» plagten de Tronie- Kijkers voor een blijk

van Onbefchaamdheyd en Vermetelheyd te hou-

den. Ook fcydenfe dat byde heel faamgedrukte

Wingbraauwen en een vervallen fcherp Voor-

Hoofd , goede en getrouwen Raad te vinden is.

De O o G E N zijn m 't Midden en Schoonflc van ^ï^"^,^"

't Aangefigt , onder het Voor-Hoofd gefteld. En oogen.

als in twee holle KafTcn ingelaten om beter verforgt,

en met het overhangend] uk Been dt sVoor-Hoofds

befchermd te zijn. En dat twee in Getal , om des

Gcfigts Volmaaktheyd , v/ant men kan met twee

Oogcn makkelijker en meer (ïen dan met een. Ook
dient het dubbel getal , om dat foo by ongeval een

mogtontbreken,d'andere noch fouw konnen dienft

doen. tGebruyk der Oogen is voornamelijk tot

de Ziening , van welkers Natuur en Wijfc wy in

onfe Verhandeling der Door figt- kunde, brceder

hebben gcfproken De Oogen hebben tot haar be-

waring twee Oog-fchelen of Dckfels, waar van

't onderfte in hem felvcn onbeweeglijk > maar het

boven-
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bovenfte feer gefwind van Bewesin ;
'. Dienende

beydeom het Oog te fluyten en te dekken , en te

bewaren voor eenig fchielijk en onverwagt ongeval

;

Waarom dan ook aan het Opperfte Schedel twee-

derley Beweging gegeven is; bene die vrywültg ,

en een ande? die Natuurlijk is. d Eerfte wetenwe

datoponfe wil paft, het Oog te fluyten of te ope-

nen. De Laatfte fienwe klaar foo wanneer ons v-

mand met de Hand of yts anders dreygd of swenkt

om te flaan , en dat wy nogtans wel weten dat ofi-

fen Vriend fulx niet in 't Zin heeft te doen ,
egter

fluyten de boven Schelen van onle Ooger. tegen wil

en dank toe. 't Selve bemcrktmen in mceft alle Jon-

ge Kinderen ; Die felfs noch geen beftuur , of wille

van dus of foo te doen , hebben. En het ,s heel wat

byfonders alsmen Menfchen vind die dit met on-

derhavig zijn Men Leeft van twee voorname Scher-

mers die hun dit van Jongs aan ontwend hadden;

en in hare A<5tie gants geen Bewegingen aan de

Oog Leden lieten zien ; Hoe gevaarlijken Steek

of Slag haar ook toe gebragt wierd. Ditquamhen

in 't Schermen fecr wel te pas^ En maakten hen

vafter als (Ikcr Brekebeen, die de gewoonte had

van de Gogen indufdanige gevallen, toe te doen.

De Oog-Schelen z-jn beydc aan debuyren-rand,

Hayrig, op datfe te beteren fonderpi)ncli)khcyd

op den anderen fluyten en ftof en vuNligheyddaar

foudenkonncn buytcn houden. HetHayr aan de

Ooc-Schelen is gemeenlijk Donker Bruynagtig ot

Swart van Kleur ; En men meent dat fulx veel helpt

tot de verbetering van 'tCdlgt. Het is opmerke-

lijk dat nkt alleen het Witte Hayr aan de Oog-

Schclcn ccnMisftand aandeTronien geeft; Maai

^at fulkc Menfchen ook vcclfintsPink-üogeii en
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By-ficndezijn ; Ook fomtijds bevende Oog-Sche-

en hebben . diefcin 'c den nier een Oogenblik kon-

nen ftil houden Of dcfe fwakhcyd door het Wit-

te Hjyr veroorfaikt werd , foudtnwe niet wel dur-

ven feggcn. Dan men verhaald van een Slaaf dié

heel Wit Hayr aan de Oogfchelen had , en als hem
de Turken , om hem daar mede te befpotten , en

haar gelijk temaken , lijn Oog Schelen fwart verf-

den, foo getuygden hydat fijnGcfigt daar door

vry verfterkt was (geworden. De Tronie Kijkers

maken ons wijs dat fwart en vafl: Hayr aan de Oog-
ScSelen , een opregt en ftandvaftig Gemoed bete-

kend De Wit- Gebayrde Oogen plakten wy Keu-

tje<: Oogen te noemen. En wy hebben in onfe

School tijd een Jongen gekend , die de Oogen foo

WitGehayrd had als een Jonge Bigge : Lnge'ijk

defeh dok deOo£ïcn niet een 0( o-enblik kon ftil

houden, foo tergden de Jonge Kabouters hem op
verfchcyde Wi fen : Doch hy wierd nergens meer

over gefleurd dan wanneerfe feyden : ?M(i]e (fijn

naam was PaulusJ \)ee\t in de Hellegewecjl
, fijn Oog-

jes z.ijn vtYJihroeyd.

De Ocg-Schden zijn cenigfins Kraak Beenigj

om fckerder en fondcr Rimpelen het Oog te fluy-

ten en altijd te konnen Vlak geftrekt blijven : Waar
toefy ook verfcheyde Muckclrjcs hebhen, diewy
öni haarkle)'nhcyd en onfigtbaarheyd niet breed

fullen aanhalen Gelijkwe ook het inwendig Maax-
felderOoge tot de bequame Zicninge uytftellen ,

om dat fulx noodv/endiö in onfc Doorfi^t-kundé

gedaan is. En wat de Maniere der Zieninge fdfs

betreft , dat faleenigfints met omflag , in defe ver-

handeling, daarwe van de finnen en van de rede-

lijke Ziel of denkende Geeft fulle^a handelen, ge-

H fchie-
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fchieden. 't Sienlijk deel dat verder in 't Oog waar

te nemen is , is de Jraan -Klier y in den grooten

hoek tegens de Neus over het Traan-gai gelegen,

Defe Klier heefteen kleyne opening die (oo wel in

de Neus als in 't Oog uytgang heeft; Enveroor-

faakt dat de fchreyende Menfchen ook een vogtigc

Neus hebben , infonderheyd wanneer het fchreyen

van herten gaat , en de Tranen overtollig geftort

werden : Hier van fegtmcn ; Sy hujldenfmt en quijl.

Doch Hoere Tranen gaan foo heftig niet aan. d'Ont-

leders merken wel aan , dat de vogtigheyd diemen

Tranen noemd , niet alleen uyt de gefeyde Klier

komt , maar ook voornamelijk door noch een Klier

die boven 't Oog ligt ,
[onder Naam genoemd, heb-

bende wel veertien Buyfen , die buyten het fchrey-

en dienen om het Oog behoorlijk te bevogti-

gen. Doch dit behoord tot de Heel-Konftige Ana-

tomie.

De Gogen j^^^ ^^^^ Maaxel der Oogen en de plaatfing ver-

ren feerdc mcerderd voornamelijk de Schoonheyd van 'tge-

schoonhcyd.
j^^^j Aangefigte ; Want de verfcheyde Formen ,

het 7.y groote Ocgen , het 7y kleyne Oogen , Lan-

ge of ronde Oogen , of fchelluw , of fcheef in 't

Hoofd-geplante Oogen , of eenigc andere trek >

konnen niet alleen het Opfigt , maar ook de gant-

fe Schoonheyd des Aangefigts , verminderen of

Gcn.a^. 30. vcrmecrdcren.jf^fothaddeR^t/^f/ liever dan Lf/ï,om

dat Lea teerder van Oogen was (dat is,fy had moge-

lijk Lcep-<^^ogen) daar en tegen was Rachel Schoon

van Aangefigte, derhalven iffe ook Bevallig van

Oojren gewecft. Ovidius verheffende de Oogen
van fijn Beminde, fcgt datfe fwarte Oogen heeft

;

Gclijkdan ook Homerus willende te kennen geven

dat ronde groote en fwarte Oogen de Schoonfte

zijn,
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jfcijn , aan 'Juno Offo-Oogcn heeft tocgcfchreven.

De tijd heugt ons noch datmen onder de Jonge

Luyden en 't Vrouwelijk Gefelfchap plag te feg-

gcn , dat groote ronde Oogen , de Mode was ; ook

zijner de Spaanfe en Griekfe Vrouwen noch moe-

dig op. Den Arabifchen Genees-JVleeftcr Axeröéi

fchijnd egter van andere gedagten te zijn , als hy
feyd ; dat die fulke groote Ofle-Oogen in de Kop
hebben , gemeenlijk kleynmoedige en vreesagtige

Menfchen zijn. De kleyne naauwe en Lankwerpige

Oogen fi:aan gants niet gracelijk ; a'hoewel haar

fommige Volken , als een eygen Erf-goed met fulke

moeten behelpen: onder welkmen de Chincfen en

Tarters nieten moet mistellen. d'Egyptenaars heb-

ben altijd roode en vuurige Oogen,dat fommige het

fcherpe Stof en Zand , datter door de Droogte des

Logts , (door dien 't'er weynig Regcnd) geduurig

opgeheven werd , toefchrijven. Onder de Neer-

landers zijn de bruyne Oogen geprefen , en daar

zijn Malle Wijven die der een Kind te liever oni

hebben. De grauwe noemtmen Honds-Oogen,
de blaauwc Kat-Oogen, de heel groote, KabeU
jaauws- Oogen, En die vervaarlijk groot zijn ismen

gewoon na een Saufiertjc af te meten Daar is noch

een Oude Brief in wefen die uyt Jerufalem aan ceii

Rooms Vorft i'cfchreven is , in welke onder ande-

re dingen die van den Zaligmaker gefeyd werden i

aangetekend is , dat Chnflus op de Aarde verkee-

rcnde , Grocn3e;tige Oogen heeft gehad.

In de Tronic kunde en Krooft-Sweming , ful-

IcnweoverdeBeefte-Menfchen, dat zijn fulke, die

geheel en al na 't Krooft van fommige Dieren , als

na een Leeuw, na een Os , na een Swijn , na een

Hond , na een Kat , na een Aap , na een Uyl , of

\r\ % na
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na yts anders komen te Swemen ; Noch verfcheyde

dingen d'Opfigten der Oogen rakende , aanmer-

ken , en agter dit Hoofd- ftuk met eenige ftaaltjes

in Vertoog-Schetfenaanwijfen. De Poëten hebben ,

wegen de Schoonheyd der Oogen , niet oneygent-

lijk i^efeyd datter een Bctooverende Kragt van de

felve^af-ftraald : Dus ftclde fcker Konftenaar on-

der een flapende Venus een Opfchrift , waar in hy

de Befchouwers vermaande haar niet wakker te ma-

ken , op datfe door 't openen van haar Oogen , de

hare niet fluyten en mogt. Gelijk dan ook den

Wijfen Syrach op dat inzigt , ons belaft , dat wy

de Maagden niet te feer aanfchouwen zullen , op

datwe tegens haar niet ontftcken werden ; En op

een andere plaatfe ; Datwc onfe Oogen van Schoo-

ne Vrouwen moeten afwenden , en een vremde

Schoonheyd niet begluuren : Om dat door der

felfder Oogen , de Liefde als vuur werd aangefte-

ken : en daarom Bidt hy Kap. 23. dat hem God
• voor een Ontugtig Gezigt wil bewaren . Den Hey-

ligenMan Joh ^ betuygde dat hy een Verbond met

fijn Oogen gemaakt hadde, om op eene Maagd

geen agt te (laan. Dan gelijk defe Mannen meeft

fien op eenige geyle Wanwenfels der Oogen , die

flecrts fchijnen 't vermogen te hebben om een Koe-

len Troever tot Onkuysheyd te ontfteken; (Want

volgens Syrach , werd de Hoererye eenes Wijfs be-

kend door de verheffing harer Oogen , en Wing-

brauwen) Soo ftaat ons aan d'ander zijde aan te mer-

ken , dat felfs de Gogen op een uytftckende wijfe

,

wanneerfc onder een Schoone Bevalligheyd geheel

zediglijk beftuurd werden, de Befchouwers veel eer

tot kuyshcyd , dan tot het tegendeel konnen aan-

pianenj Ja alle on^eerlijke Vonken die daar te vo-

irei)
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ren liggen , uytbluflen konnen. Naz.ianz.enus ge-

tuygt dat de H. Maget Maria d'uytftekcnfte onder

de Schoone en Eerbaarfte is geweeft : die na 't feg-

^en van Banadim ko Schoone- en Aanminnclijke

Oogen had als eenig Menfch ter wereld : Maar

nogtans foo Zedig en Eerbaar , dat haar Wefen
(volgens de ^etiiygenis die Salmeron fcifs iiyt eeni-

ge Joden haald) alleen de Befchouwers de Kuys-

heydaanrade. Den Geleerden Bcza heeft in iljn

verklaring over Salomons Lied , een nette Schets

van de Kragt der Schoone Oogen in defe Woorden
ter neer gefteld : Gelijkerwijs feyd hy in het Aan-

gefigt, de Schoonheyd boven alle andere Deelen

van 't Lichaam , uytmunt , in zulker voegen , dat

een bevallig wefen voorts alle overiireMismaakthe-

den des Lichaams bedekt; En in tegendeel waar

't Aangefigt leelijk is , geen aangenaamheyd in 't

gantfe Lichaam bcfpeurd werd;, Alfoo bekleeden

de Oogen in 't Aangefigt de eerfte plaats , om een

welgcvalligHeyd , byfondcrlijk de Liefde te verwek-

ken ; Die door de Oogen gelijk als ingedronken

werd ; En influypendc door die open Venfteren ,

tot het binnenfte van onfcs Herten indringt. De
2^tmQ.\é.e Syrach feyd verder, Wat ymand in den fm

beeft , dat ftetmen bon aan de Oogen , bet z.y goed of

qiiaad. En al van over lang is de Ooge een l-ode des

Herten genoemd. De Natuur-kundigcrs die op

'tverfcheyde Maakfel en ftandt der Oogen nauw-
keurig agt gegeven hebben , houden de Holle groo-

te Vlakke Oogen niet voor een goed teeken.Van de

Menfchen die groote bleke Oogen in de Kop hcb-

ben,plagtenfe te feggen datfe onbefchaamd, nijdig en

leuy zijn. Ook hielden fy de ronde groote Oogen
beter dan de Vlakkq, Heel zelden fuUcn ons de heel

H 5
kley-
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kicyne Oogcn wat goeds beloven ; Ook niet die

uyrpuylcnde zijn. Dat ook de hcele kleyne Oog-
Appcls in een tamelijk luym wit, een bynaon-
fcylbaarteyken van boosaardiglieyd zijn , hebben-

we meer dan eens v/aar bevonden : Ook fietmen

'i fcive in verfcheyde Dieren , als Apen , Voflen ,

Indiaanfe Muyfen, Slangen en diergelijke. Scheuyns

uytgerckte Oogen die den trek voorwaarts uyt van

\ aanfigt volgen , magmen wel verdagt houden

,

want daar fchiiylddikwils een Bocfjen i^tei* , en fy

zijn heel fddcn ledig van qua parten. Mcnfchen die

van een goed inboril en vroom van Aard zijn , drij-

ven veellints de Oogcn in een fagte Melk-agtige

waafrcm. Gelijk ook diegene welk drooge Oogen
hebben , en wat droevig in 't Hoofd (laan > gemeen-

lijk Beleefd en Eerbiedig in 't aanfpreken van een

yder zijn.De Ooge is een kley n deel van de Menfch,

maar foo waardig, d.it foo hy flegts eenig gebrek

aan de felvc heeft , den gehcelen Menfch aanftonds

daar na vernoemd werd : Hier van daan komen de

Scheld - Namen , van Schele Qnink , Scheloen

,

Schelen Duyvel, Lcep-Oog , Pink-Oog , Blin-

de Putter, Koppen-kijk-leelijk, Duyvel by nag-

te en diergelijke meer : want de Benamingen zijn

foo menigvuldig als de veranderlijke toevallen en

Sweemfels der Oogen konnen opgeteld werden

;

Dat ook wel ontrent cenige andere gebreken

meer , maar niet foo ligt noch algemeen gcfeyd

werd Behalven groote en kleyne Oogen, is men
die in de Wandelingh gewoon te onderfcheydcn in

donkere Oogcn , klare Oo'^cn , fchoone Oogen ,

leelijke Oogen , vuyle Oogen,Tr3an tDogen, Leep-

Oogen , Peerel-Oogen , water- Oogen , drooge

Oc^cn , flijve Oogen, drijvende Oogen, blin-

ken-
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kende Oogcn , blixemende Oogen , klak-Oogen

,

blik-Oogen , Kat- Oogen , Spriet Oogen , hangen-

de Oogen , verheven Oogen , roode Oogen , vuu-

n^z Oogcn -, fchierlijke Oogen , fchietcndc Oogen

)

bevende Oogen , ftik-ziende Oogen , Pink-Oogen ,

levende Oogen , lieflijke Oogen , bevallige Oogen',

lachende Oogen, vrolijke Oogen, droevige Oogen

,

dwerfe Oogen, nedrige Oogen, gcyle Oogen, boofè

Oogen, fcheele Oogen. Loenfe-Oogen, verdraayde

Oogen , Zedige Oogen , Holle Oogen , Bolle Oo-
gen , Lange Oogen , Ronde Oogen , diepe Oogcn ,

blinde Oogen , Eu in meer Oogen als Argus had.

De Neus ftaat in 't midden van 't Aangefigt , pf^j'/g"
en vercierd deflelfs Schoonheyd wonder veel : En Neufc.

fchijnd het Spreek-woord daar van genomen te zijn;

Alsmen feyd; Die Jtjn Neus af(mjd , fchend fijn

Aiingejigt. En, een Moye Gevel vercierd bet Htij>s (dat

onfes agtens, ey gentlijker op het Voor-Hoofd paft)

't geen fommige ook fpottender "wijfc gebruyken ,

alsfe willen feggen dat ymand /^^/ Gf«c7//? is. Van
de vcrlede tijd als de woefte Denen , Engeland vcr-

meefterden , werd getuygd , dat veel Engelfc Dog-
tcrs haar Neufen affnedcn , om hun door die Mif-

maaktlicyd affienelijk te maken , voor de Unbe-
fiiyfde Verkragtcrs : Soo 't waar is , 't was veel

voor de Kuysheyd gedaan : In onfe dagen fietmcn-

'er weynig , die de Neus hebben vcrlooren om de

Maagdom te behouden : fy hebben miflchicn aan

haar Voor-gangfters gelien , dat alsmen datDcci

quijdt is, dat het niet weer uytwaflen wiljEn dat het

gecnmen onder de Schorteldoek draagt , foo nauw
niet in 't Oog loopt. Eenen Taiicotius heeft in fijn

^^^^^^ ^^^
nieuwe Heel-Konft , een maniere gevonden , om nitimc nviü

nieuwe Neufen aan te fettcn ; leereiide (ulx doen
J^^^^^^»^«'

H 4 door
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door Middel van een ftuk vlees nyt een Spierig Deel

van den Erm genomen , en levendig daar aan ge-

voegt , en vaft geheeld ; Dan afgcfneden , en met
Compreffen of Druk-docken en plaafters allengs-

kens de Form van een Neus gegeven Dan hy en

wijft geen manier aan om er een Been in te krijgen ;

*t en zy dan dat liy fulx met een Baleync doen wü

,

a1s de Vrouwen in haar Tabberd-Lij t drngcn , om
datftijf en flrak te houden : van welke dingen wy
den Heel- Vlecftcrsd'Ondcrvinding laten. Dit vvcr

ten wy feker , dat het in de Boctfecr en Schilder-

kunde geheel feker kan gcfchicden , en dat noch

fondcr IMoed-ftorteh. Ecnen Magiifïhcmts fchrijft,

dat de Indianen dicmen A'o;;/ des Noemd , geheel

geen Ncufen aan 't Anngcfigt hebben ; (bo 't waar

is , men kan wel denken hoc Mo/ fy'er uytficn

;

Doch wy houden 't voor Qiinkjes , die om datfc

wat ver van honk t'hii) s hooren » by de flegt Hoof-

den nog al gelooi vinden.

Verfclieyde Dc Ncufen zijn kcY vcrfcheydcn van Form , cii

Formen van patfogn , enzijo een wefcntlijk Dcel van'tAange-

fïgt , waar aan men ymand kend , infonderhcyd iri

de Befchouwing van op zy ; als in de Medalienen

Schoupenningen openbaar is. Het verheven Kraak-

Beeni^ï Deel , met den Trek van de refl: na beneden

,

kan m meer dan agt onderfchcy de GeClagten aange-

merkt werden : Want dc Neufcn zijn of geheel

regt ï ofgeheel Kamuis , of eenparig Hol ingebo-

gen; Of eenparig verheven dat is Havix-Neusge-

wijs. En dit is de eerfte foort. De tweede foort

xijn , of cenigfints Kamuis o*i ongelijk verheven.

De derde foorte zijn de bovenfte I 'artye , regt en

onder Hol. De vierde zijn boven regt en onder

verheven. De vijfde foort zijn boven Hol , en onr

der
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derregt. De fesde foort zijn boven Hol en onder

verheven. De fevende foort zijn boven verheven

en onder regt De agtfte en laatfte {I)ort, zijn bo-

ven verheven en on Ier Holagtig ofKamüis. En in

alle defe foorten , vindmen Korte , Lange , en Mid-

delflag , ook die Mismaakt > in Breedte , Dikte

en in Scheefte zijn : U'elke hoedanigheden der

Nenfen , in de volgende Afbeeldfels, die \vy tot

de Tronie-kunde hebben afgcrigt niet ongenoeg-

hk zijn na te fpeuren. Die on*; uyt de AntikeSta-

tuen en Bont ikelden , de Schoonheyd der Neu-

fe willen leert n kennen, legden dat de regte Neu- vveik de

fen , die een viei de-deel des Hoofds uytmaken , en
^^eu°gn ^f-j.

Middelmatig na voren uyr gaan , en boven op , na

beneden wat vierkantig afloopen , de Schoonfte

zijn-, Welkwe ook in vee! Schoone Pronk Beelden

waargenomen zien De Vrouwen die Sntpneufen

hebben , dat zijn Neufcn cie wat Lang-agtig , fecr .
- • --

fcherp na onderen wat veel voorwaarts uytkomcn

,

befchuldigtmen daifcfccr gierig en geheel niet van

de cocdaardigfte zijn. Die rcgtc eenparige Neufêa

hebben, zijn gemeenlijk verrtandige Huysmocders

:

Maar de Dikke Dompen en snoj-Neufcn veelfints

onvcrftandige Verkens ; Of ten minften bot en

feldcn van de Sindelijkfte. Vuyl Neus is een gemee-

nc Sch-Jd Naam onder 't Vrouw- volk. Bchalven

den Dienfl die de Neus heeft ontrent de Re ik

,

(want fy kan met de Oogcn te famen den Menfch
voor dry geloofbare Gctuvgcn verltrekkcn , om
wanneer hy Gefondof Siek zijnde, yts nuttigen,

eetcn , drinken , ofin nemen wil, te vooren door-

ficn en ruyken , verfckerd te werden dat het goed

is ^ of hoe het hem gevald. ) Soo heeftfc noch ver-

fcheyde andere gebruyken , die haar eygcn zijn.

H S Want
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want voor eerft moet de Logt tot Voeding en On-
derhoud der Zinnelijke en Levendige Geeften door

de Neus-gateia in en uy t fpclen ; Welke ookfom-
mige meenen datfe tot verkoeling van 't Hert dient

;

De Neus geeft mede verligting in 't Ademen, Want
terwijimen fpreekt , of drinkt, ofAandagtig elders

op denkt , foo kan den Adem daar ligtelijk fagtjes

door uytgaan en wederom ingetrokken werden

:

AlhoeweUe aldermakkelijxt fulx door 'beyde dat is

met de mond te gelijkdoet, en hier van daan fchijncl

het Sprookje gekomen te zijn , datmen van Luyden
die de Onder-Neus ver over de Mond hangdtjfB^)^

an-Neus in de wandeb'ngc genoemd) fegt, datfe niet

ligt ftervcn konncn , om dat de Gedfl; de Mond
uytgaande, den Neus wederom in vliegt : docli

men fou eygentlijker konnen heggen , dat de Geell

in 't fterven ten Neus uyrgaac ; om dat die in de

Gen.x- 7« Schepping den Menfch door die weg ingeblafen is

;

Gelijk Job ook fpreekt , van 't Geblaas infijnen Neu-

fe. In voegen dat die door de felve weg fou uyt-

gaan daar hy in gekomen is. Maar die weet wat

ilerven is , en de Ophouding der dierlijke Ziel van

de Rcdenkaveiende of denkende Geeft weet teon-

derfcheyden , fal alle dufdanige Praatjes , voor Fa-

beltjes uytlachen. Men werd de Dienft der Neu-
fe in de Adem-haling beft ontwaar, wanneer-

men vcrftoppingen in *t Hoofd heeft , of vaft en

droog van Herftenen , met een tay vogt verfnot-

terd is; En dus blijkt het ten anderen, dat de

onreynighcden der Herffenen, als fnot enquijl,

door de Neus uytgeloft moeten werden. Ten der-

den , geeft de Neus de regte toon en klank aan de

ftem ; Gclijkmen kan hooren alsmen de Neusgat-

ten in 't fpreken met de Vinger toe houd. Sulx dar-

men.
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men de Neusgaten moet aanmerken als de Geluydt

ofToon-gaten aan de fleuyten en andere Mufijk-

ftrumenten.

De Vervoeging of Koppeling van de Neus met Koppeling

de Wingbraauwen en 't Voor- Hoofd , kan mede ^^'^ ^cus

op rwee v/ijfen onderfcheyden werden. Namelijk win gbraau-

in Holagtige , en in Regt-gaande. Doch de laatfte wen ofvoo£-

foonen werden voorde Schoonfte gehouden. En
men fïetfe in de Schoonfte Antyken ook foo waar-

genomen.

De Neus is in gefbnde Menfchen meeft vati

't felveKoleur met het Aangefigte, alhoewel die

aan eenige Blauv/ , en aan fommige tamelijk vuu-

rig is.De iieele Roode Neufen noemdmen gemeen-

lijk Kalkoen- Neujen-, ook'^el Brandewijn-Neufen ^

om datfe veelfints , door 't nijpen van fterken

Drank, on e/ndigTabak-fmookcn geboren wer-

den. Men (lec dronke Neufen , daarmen de Wijn
by na uyt tappen fouw ; En v/y hebben een Dr/»-

k£-verkooper dapper gebelgt gefien , omdat hem
een Kitte- Broer vroeg ; Hoe veelfijn Neus van Schil-

deren gekpft bjd^. DcGenefers fchrijven , om de

Neufen die te gloeycnd van Kolorijt zijn, op nieuws

te dood-verwen , onder andere Genees-middelen

voor, darmen eenige Bloed-fuygers aan den aars

moet zetten. Indien 't geen wijfeLuydenfeyden-,

men fou meenen dats'er de Gek me fchoeren , en

ccn onnoofel Menfch fou het voor onregtveerdig-

heyd uytfchelden , datmcn den aars doet boeten

't geen den Mond en 't Keel-gat gedaan hebben; ge-

lijk fekere Jonge Juffrouw haar met dufdanigecn

drinp-rcden een nodig geordineerde Klifterie van

't Lijfpoogde af te Kakelen.

Poita beweerd uyt d'Oudc Menlch-kundigcrs

,

dat
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dat die heel groote Neufen hebben , gemeenlijk vin*

nige Oordeelers zi;n, die niemand als haar felven be-

hagen , en andere befpotten. Doch wy meenen dat

egrcr een heel groote Neus , noch beter dan een heel

kieyne is. Die een geheel kleyne Neus hebben , zijn

dikmaal Wifpcltuurig in haar Berading , Slaaf-ag-

tig van Gemoed , en vaak wat haak-agtig van Han-
den. Een ftijvercgtc Neus betekend veeltijds Lof-

heyd van Tong , en wat groot fprekende. Men-
fchen die dwcrfc of gcwronge Neufen hebben , zijn

gemeenlijk dwers van Verftand. Dik Geneufde

zijn mccft voorfigtige Mcnfchen. Maar die heel dik

enbrcfd zijn alsdeüffen, zijn Loom- aarfen , en

fomti'Gs wat baaifockendc. Ravens-Neufcn , of die

van 't begin aan Krom loopen , beduyd dat ymand
wat Diefa^tic is : Doch een Arends-Neus , oor-

deeldmen hoogmoedig te zijn. Dusdanigen Neus

was eertijds by de Perfcn een groote Eer ,
gelijk Xe«

nophon en Plutarchus van Cyrus verhalen. Onder
die Volken werd niemand tot de Koninglij ke Waar-

digheyd verheven , dan die met foo een Arends-

Ncus begaaft is. Artaxerxes (ïctmen ookalfooop

eenen Penning verbeeld. Onder de Romeynfe Key-
fers , die den Adelaar als een Koninglijke Vogel

,

en als haar cygen Teyken hebben gevoerd , flct-

mendervele met verheve Neufen. Waar van daan

dufdanige Neufen , Keyfers Neufen , in de Wande-
ling genoemd werden. Een Neus boven wat uyt-

gchojd , en van daar na onder om gebogen als een

Haan , geeft te kennen dat ymand wat Hoeragtig

is. Hierom hebben d'Oude de geyleSatyrs , met
fulke Neufen Verbeeld. Menfchen die haar Neus
boven breed , na onder fmaldcr afloopt » hebben

gemeenlijk veel Snaps en Praten veel bezijden de

Waar-
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Waarheyd. Neufen aan 't eynde dik offtomp , ge-

ven by na fonder Faal een bot Verftand met Laat-

dunkcntheyd te kennen. Lange Neufên aan 't eyn-

de fcherp, 2ijn Ligtveerdig, en wat haaftig. Die

Ronde Neufen hebben , die aan 'z eynde wat op-

fweld , zijn Kloekmoedig , by aldien 't na een

Leeuw aardt. Die vlakke ingebogen Neufen heb-

ben , na de Sweming van een Hert, zijn fomtijds

Geyl en Onkuys. Men fcgt dat de Herten defë

Togt dapper onderhavig zijn : En datfe op de tijd

van verfaming veelfints Krank van Teel fugt zijn.

Die K.orte Vlakke Neufen hebben, vallen wat Diei^'

agtig en brooddronken: En die de Neus wel tot de

Form van 't Aangefigt hebben , zijn door den band
goed ilag vanMenfchen. Maar aan dequalijk ge-

proportioneerde , haperd veeliints wat ; Men fegt

niet heel vergeefs , van ymand die elders in verdagC

gehouden werd: Men kan 't hem aan fijn Neus
zien. Doch defen regel Sluy t veel uytvlugten in

.

De Neus gaten verdienen ook haar opmerking

;

Want die wijde en groote Neusgaten hebben , zijn

mecft- deels, Furieufe , Woedagcige en Gramfteu-

rige Menfchcn : Sy werden in die quadetogten ook
merkelijk door de groote Neusgaten geholpen , na-

diender in fuiken daad veel Logt tot voeding van

de Geeften , moet na binnen gefnoven werden , om
alle de Leden vol en vaardig te houden tot die bewe-

ging. Die dan aan de Konft-bcelden,ruyme Snuvers

aan de Neus toepaft , fal de Gramfchap te bet daar

dooruytdrukken. De Paarden die groote Neusga-

ten hebben zijn gemeenlijk moedig van aard, en

werden beter gehouden dan andere.Kromme opge-

fpannen Neusgaten zijn mede een gewisTeeken van

Gramfchap. Nauw geQoten Neusgaten beduydei

Uyt-
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UytfinnigheydjofStomheyd, ofbefwaarde Spraak.'

Menfchen die de Neusgaten wat boven open itaan >

plagtmen voor barmhertig en Mewarigte houden.

Dknft der
De o o R E N zijn twee in getal , een te weder-

ooren. zijden het Hoofd gefteld •, Dienende beyde uyt-

wendig en inwendig tot werktuygen van 't Ge-

hoor . en daarom noemdenfe een Oud Schrijver niet

oneygentlijk , de Poorten der wijsheyd. Uytwendig

fchijnenfe wel eenigfints tot Cieraad gemaakt , maar

deForravan haar Maaxel is voornamelijk foo ge-

fteldt , dat de HerfTencn door de invliegende Logt

,

en de beweging der fterk Geluyd gevende Klan-

ken , niet en fouden befchadigt werden ; Gelijkfê

dan ook inwendig met eenSIek of Kink-hoorens-

gcwijfe Krol gemaakt zijn , op dat het Geluyd

,

semiddeld en als door een gevronge Trompet , wel

nerk door-dringende , nogtans fonder te grooten

beweging fouw mogen binnen gaan ; tot het welk

feerveel helpt dat de Schelp- wij feHolIigheyd met

eenige buldtagtige Kanten rondtom de opening bc-

fctis, tegens welke de Logt> dooreenige Klank

bewogen , aanftoot en na binnen bepaald werd, fon-

der geheel voor by te fnappen. Gelijk fulx ook fom-

tijds onfeker en by wijfe van Affchamping toegaat

;

Als wannccrwe gewoon zijn van halfgehoorde din-

gen te feggen ; Daar isme foo wat voor by mijn Ooren

gewaajt , Doch dat gebeurd meeftdeels wanneer de

Denkingen elders anders op gcvcftigt zijn. DeFor-
mcn der Ooren zijn ecnigiïnrs verfrheyden;Sclfs wel

aan een en 't felve Menfch ; Want wy hebbender ge-

kcndt , die een Gezoomde en een Ongezoomde Oor
hadden ; ook zijn byfbnderlijk de Lellen vcrfchillig

,

want fommige zijn groot en Lang neerhangende, an-

dere wederom zijn Kort en Kleyn; Eenige ftaan pl.it

en
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en als tegen de zi)dcn des Hoofds aangeplakt) 't geen-

mcn wet naeeft aan de Vrouwen ziet > die fulx van de

Hulfels en Spangen krijgen j Ook aan eenige Man-
nen die Miit{en met Oor-klappen dragen , hoeda-

nige eertijds by de wcck-gebakken Engclfen , en

fieke Schotten gemeen waren. Andere wijken met

het boven en agter-deel tamelijk van 't Hoofd af;

Welk roceft aan de Mannen gefien werd , die heel

Kort Hayr dragen. En geli;kmen deVerkens en

Honden die fteyle en regt opftaande Ooren heb-

ben, gewoon is daar by van andere te onderfchey-

den , foo ismen thans gewoon die Luyden , in welk

weynig Reden of Befcheydentheyd ontrent alge-

meene dingen te vinden is , den Naam van Steyl-

Oor te geven Die Kloek van verfland 2ijn,fegt-

men dat d'Ooren vaft aan 't Hoofd ftaan j En die

een Hayr meer dan half wijs en goed van aard zijn ,

ismen gewoon Lob Ooren te noemen. Het Op-
per-Deel der Oorc noemen de Latijnen gemeenlijk

VannuSi dat is een IVanni om datfe ontrent die Fi-

guur maakt : doch alswe aan 't Woord Lohus , dat

is de Lell van 't Oor gedenken , foo zijnwe in twijf^

fel of 't Spreek-Woord Lob-Oor en goede Lob-
ben, daar van niet mag afkomftig zijn. De Honden
met Lange platte Lob-Ooren zijn gemeenlijk mak
en goed , maar de Steyl-Ooren veelfints oolijkc

Keffers en vinnige Bijters.

De Ooren zijn van Kraak-Beenig ftof gemaakt

,

op datfe flijfaan 't Hoofd fouden konnen over eni

gehouden werden , en nogtans gebuygfaam zijn

:

't Geen door een enkele Lap Vlees fonder Been niet

en kon verrigt werden. En geheel vaji Been mo];-

tcnfe ook niet zijn , want dan fouden fe door uytcr-

lijk geweld ligt gebroken werden. Ja 'cis te gcloa-

ve.i>
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ven , darter nauw een ^-chool Kind , of een Am«
bagts Leer Jongen , fijn Meefter verlaten fou , die

iTict ongefchonde Ooren fijn Moer t'Huys fou

komen. De Ouders, de School V^eefters, Kak-

Nayfters , Werk Bafen , Dag-gelders , ja de Jon-

gens onder malkander , praten niet als van Om ie

Ooren tepan , Voor de Ooren re hruyen ; Oor-Vijgen

te geven, en diergelijke ; Sdfsovcrde minfte Mis-

flagh. moet een Wis-flag val 'en : Of ten minften ge-

dreygd worden, 't Was dan meer dan bü lig, dat de

Ooren , die foo veel te lyen hebben , vaft aan 't

Hoofd , tay van Stof , en niet al te teer van Gevoe-

len , maarfnel van Gehoor gemaakt wierden, 't Is

een Leugen dat in Sicilien - lenfchcn gevonden wor-

den die fulke groote Ooren hebben dats'er het gant-

fe Lichaam mede dekken konnen , alhoewel men

het in de Boeken vind aangetekend.

Die met opmerking des Menfchen doen en laten

befchcuwd , bevind in veel gevallen dat de Tronlc-

ramers niet altijd mis taften : 't C iaat dikmaals fe-

ker dat heel groote Ooren , een teken van Sotheyd ,

en veel fnaps zijn. Ja Ariftotelcs mag hier gelooft

worden als hy fcgt . datfe gemeenlijk L.ange Leven •,

Want de Gekken Leven fonder fbrg. Doch offe

j^roote geheugenis hebben als Porta aantekend , daar

ibu aan te twijffelen vallen, 't Gebeurd vecliïnts dat

die kleyne Aap-agrige Ooren hebben, Straat-fchen-

dcrs zijn, en geern Diefje fpelcn , daarfe haar in-

beelden niet gcïicn te werden. Ook zijnfe veelfmts

GuHige Eters, enwatOnkuys: Die smalle Lan-

rrt Ooren hebben , zijn Nijdige Menfchen Ronde

ongcfatfoeneerdc Lap- Ooren , bcreckenen Onleer-

fame i de matig uyrgeholde of bcfncden Ooren

,

Lecrfamc en Opmerkende Menfchen, En of wél

den
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den H. Stephanus in fijn vermaarde Aanfpraak voor

den Joodfen Raad het Oog heeft op de inwendige

Befnijdenis des Herten , die den Joden ontbrak

,

volgens de Belading , Deut. 10. vf. 16. Nog-

rans blijft het opmerklijk dat hy dat onleerfaam en

wederfpannig Volk , Onbefnedene van Goren Aar.7. ;i.

noemd. Ook fchijnd de Zaligmaker onder Mo. Be-

denking te fpelen , als hy foo dikmaal feyd : Wie
Ooren neeftom te hooren , diehoore. Menfchen

welke goed en zedig van Manieren , en Mannelijk

van Omgang zijn , hebben gemeenlijk fraye en

wel- gemaakte Ooren aan 't Hoofd ; Welkers Form

een weynig na 't Vierkant , en vaft beklonken

Haat , belooven wat goeds , en 't fal felden miïïcn ,

al fegtmen van fulke datter d'Oorcn vaft aan'tHoofd

ftaan. Die Roode Ooren hebben , zijn veelfmts

wat Sehaamagtig van aardt ; Doch de Schaamte

moetmen meer in toevallige , als in Natuurlijke te-

kenen foeken. Als de Menfchen feer befchaamd

werden, dan vlied gemeenlijk de Warmte uytde

Gogen en d'omliggendc Partyen des Aangeligts,

agterwaarts , en vertrekt fig na de Ooren : Waar
van daan men dikwils reden vind te feggen : Hy
wierd rood tot agter iijn Goren. Wy hebben meer

'

dan eens gefien , dat de Oogcn der Menfchen in

een ernftige Befchaamdv/ording , befturven en als

doode Vis Gogen in 't Hoofd ftonden.

De W A N G E N of Kaken ftaan ter wederzijds
f,,^J,^,\

j"j

tuffen de Neus en de Goren , en gaan van 't Oog wangen.

lot ontrent even beneden de Mond, tot daar de

Kauw-Beenert eyndigen. Men kanfe gcvoegfaam

in twee Deelen onderfcheyden; Het boven fte Deel <

dat onder de Gogen tot de Lengde van de Neus, en

tot na by de Ooren gaat, is cygentlijk de reg-^e

•
• • \ plaats
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plaats der Bloolentheyd ofder Rood ofBerchaamd-

wcrding. Dus fietmen dat felfs diegene welke van

Natuuren niet bloofênd aan de Wangen zijn , in de

Befchaamd-wording egter Rood werden. Ja ge-

lijk het Spreek-Woord fegt, van wegen de Hoe-

grootheyd der Schaamte , fomtijds Koo^ worden tot

agter d'Ooren, d'Onderfte Deelen der Wangen zijn

wat flapper om datfe haar in het blafen fouden kon-

nen uytfettcn ; Ook diend het om een LolTigheyd

en ruymte aan de Mond en Lippen in het fpreken

te geven j Want nadien de Mond nu wy'er dan en-

ger moet open gaan , foo fou fulx een groote Span-

ning maken by c»ldien de Onder-Wangen de gefêy-

pe ruymte en lofle Velligheyd nieten was gegeven.

En alhoewel het Tong - Lid in 't fpreken meeft

fchijndtedoen, egter werd'er in 't fpreken een ta-

melijke fnelle beweging in de Onder-Kaken gefien.

En hier van duan iffet buyten twijffel datmen die

gene , welke te veel fnaps hebben , en het Mond-

?a°a&?rdftuk wd tot haat wil hebben j Gemeenlijk Wap-
uapperkake per-Kake noemd. Gelijk ook het Woord Kakelen

,

en Ka .wil,
van het veel en on eyndig roeren der Kaken, niet

duyflcrlijkfijnafkomft belooft. Die by 't gebrek

van veel fnappen , noch een feyl in de Natuur heb-

ben , namelijk datfe Beflabberd van Taaizijn; Is

Envan Hod- ^q^^ gewoon Hodde bekken te noemen, d Uyt-
fecting der Onder-Wangen, die eygentlijk de Ka-

ken zijn , komt den Trompetters en Hoorn- bla-

fèrs byfonderlijk te pas:Gelijk dan ook de Muskeien-

welke in de verrigting van blafen de meefte Dicnft

moeten doen , daarom Trompetters genoemd wer-

den ; als in de Befchouwing der Muskeien fal ge-

fien v/erden. Men oordeeld dat fmalle Wangen die

(ig wat Apen-Bakhuys-gewijs vertoonen : De
quaad'
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quaadwilligheyd en fchalk-hcyd van den Menfch

te kennen geven : Ook fijn 't dikmaal heyraelijke

bedriegers. Lange Wangen houdmen voor ydele

Praters en Beufelaars. Dikke Wangen die van de

Oogen af-ftaan , geeft Nijdigheyd, gelijk Ronde
Wangen Bedrieglijke Zeden te kennen. Vlees-ag-

tige Wangen aarden wat na on-wetenheyd. Dog die

donkere Wangen en een tryftige Neus hebben , zijn

tot alle Boosheyd over gegeven. Cicero heeft elders

yniands Beeft-agtige fouten, door 't Voor-teeken

van Ruyg-Hayrige Wangen voor-fpeld. En dat

roode en opdragtige Wangen het Veld- teeken van

een Likke-Broer zijn , behoeftmen in geen Boek te

fchrijven.

De Mond heeft fijn gebruyk tot hetontfan-
JJj"'^'^"^

gen van de fpijiè , en die daar in door hulp van de Mond.

Tanden te malen ; Waarom miflchien het Woord
Bak-huys voornamelijk op de Mond gepaft werd:

Dewijl daar de gemeene fpijs-bercyding als in een

Koken of Bak-huys verrigt werd j Sulx datmen

qualijk fprcekt j wanneermen Bakkes fcgt. En al-

dus fchijnd het ccnigfints waar dat Bak-huys en

met OorlofKak-huys, eenigfints opfigtlijk tot mal-

kander flaan, Seker Timmer-Mans Gezel eens Ar-

bcydende daar dry vier Kajotcn van Mcyden wa-

ren , daar hy wat me Dag- Diefde , nam aan te be-

wijfen , dat haar Mond foo wijd als den Bril van

't Sekreet was : 't Welk , hoc Leugenagtig het aan

die Malle Bonnen geleek , hy egtcr aldus betoog-

de : Hy nam fijn Pafler en fperdcmet bey deffelfs

punten een van de Grielen haar Morid-Lippen foo

wijd open alsfc lijden konden ; En uyt defe opening

des Paffers , een ronden Cirkel getrokken , en met
Krijt omfchreven hebbende, bevonden dieSottin-

I 2 ncn
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ncn al lachende dat dien Timmer-Man hem niet al-

leen wel op fijn Mate verftond , maar ook dat haar

lieve Bakhuysje , foo wijd was als een Kakhuysje.

Apul^Pus feyde van de iMond, datfe was de uyten
ingang des Gemoeds , de Deure van de Reden , en

de vergader-plaats der Gedagten. De Mond dicnd

voornamelijk om de Adem en Uytwaafleming te

laten pafleeren. Ais mede om door hulp van de

Tong en Lippen , het uytgeblafen Keel-Geluyd

,

tot woorden te formeeren ; Waar toe het noodig

is datfe Hol , en als een verwelfde Spclonke gemaakt

is: Ten vierden diendfe ook om de overtollige

Vogtighcden , met Hoeften en Rochelen uyt te

werpen : Tot alle welke Gebruyken fy foodanig

met flappeZy Wangen moefte gefchikt zijn datfe

inakkelijk open en toe konde gaan. Om dat een

kleync Mond tot de Schoonheyd van een Vrouw
behoord , daarom fchijnd het aan de Mannen een

vcrwijftheyd tebeduyden. De Schoone Helena is

ons van ouds met een kleyne Mond befchreven

;

Doch een groote Mond paft den Oorlogs-Man en

Soldaat. Hierom plagten ook d'Oude de Heldin-

nen , een tamelijk Sla- Mondje toe te paffen. Die

een ovcrmaten opgefperdc Mond hebben , als een

Ram *ofeen Vis , dat zijn veelfints Sotten , ofGul-

fige Schokkebaften ; Het is opmerkelijk dat meeft

alle de Dieren die Rauw Vlees eten , als Wolven >

Honden , enz. een wijde fplijting aan de Mond heb-

ben. Een kleyne Mond die wat Aaps-gewijs of

Vos-agtigna buyten fteekt, p'agt wel een tecken

van doortraptheyd te zijn. Die deMond als een

Beer na buyten uytgaat , zijn te mets dwafe Men-
fchen en Sotte Klappers Men heeft n^eer dan eens

gefien, dat die het Mond-ftuk wat Verkens-Muyls-
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gewljs voor uyt ftooten , en daar by omgekrulde

Lippen hebben , feer ongehavend in haar Zeden

zijn. Wy hebben een Rijk en Aanfienelijk Heer

gekende» die dus Gelipt , om fijn flordig Leven ,

het Zeeuv/fe Verken , door heel Neerland genoemd
wierd. Als ymand de Mond leeg neerhangd , be-

vindmen fulke menigmaal veranderlijk van Sinnen

en vreesagtige Schytcbroeken. Een Holle ingaan-

de Mond , (namelijk als de plaats van de Mond tuA

fen de Neus en de Mond Holagtig is) fulx is van

over lang voor een Brandmerk van Onkuysheyd
gehouden : Men fegt dat Socrates foodanig van

Mond was , en hy beleed felfs dat fijn Natuure tot

de Geylheyd ftrekte, maar dat hy egter Kuys door

de beftuurmg der Reden leefde.

De Lippen, diemen ook Lappen ten aanfien Dienft dcc

vanhaar Fatfoen en Dienftfoukonnen noemcn,die- '
.

nen tot Verciering van de opening des Monds , en

om die als met twee Slot Deuren te Huytcn , de

l'anden en haar Bolwerken daarfe in geplant ftaan ,

van de buyten-zijde te befchermen ; alsmede om de

ingenome fpijs binnen te houden , totfe volkomen

gemalen en met vogt uyt de Quijl-vaten gemengd
is , om na de Maag te gaan. Bchalvcn het verfchey-

de Gcbruyk en Misbruyk dat de Lippen in h*ct klif-

fen hebben (Gclijk'er ook aan de Onder- Lip een

gemeene Spier leyd die om de Mond- Lippen gaan-

de, de Kr///fy genoemd werd) dienen fe voorna-

melijk om in'tfpreken deToonen van de Tong,
verder op te toyen , en netter te bepalen ; Even
gelijkmen gewoon is in 'cfpreken, de Woorden ,

met de Gebeerden der Handen te verfcüen , en te

hulpe te komen ; op darmen alfoo de fin en mee-

ninge aU met het geheele Lichaam , en Adien die
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uyt het Gemoed gehaald zijn , fouw komen uyt te

florten. Dit konnenwe gewaar werden wanneer wy
de Lippen in 't fprckcn belemmeren , of met de

Vingers vafthoudcnj en in haar beweging beteu-

gelen. En om dat dit een nare en treurige Loom-
aardigheyd in 't fpreken geeft ; Dj.arom plagten de

Oude in de dagen van rouwe en droefheyd , de

Lippen met doeken te bewinden , invoegen de fulke

ook niet als met droevige Toonen , hun woorden

konden voortbrengen. Welk Zedcn-gcbruyk ook

onder de Hebreen ondcrliouden fchijnd. Als uyt

Ezech. 24 vers 22» eenigfints blijkt. De Latijnen

noemen de Lippen Lahia^ waar van \yy buyten twij-

fel het Woord Labben , Labbekakke , en Labeye

overgehouden hebben. Wy konnen eenen fpreken-

den menigmaal beter van ver hooren foo wanneer-

Hee wy de nicn hem kan fien fijn Mond en Lippen en (ijn gan^-

ov'^;^drbc- ^^^^ Lichaam beroeren , dan v/annecrwe hem llegts

\»egir g; van hooren fonder zien.fchoon wy ook veel digter mog-

verit!un^)bi -ten by zijn Ja deDoove weten niet felden uyt de be-

der genoeg- wcging dcr Lippcu tc vcrftaan watter gcfeyd werd j

len, • waarvan verwonderens wecrdige Voor- beelden m,

de Boeken der Genees-Meefters te vinden zijn.Den
Heer T«//> heeft fulx ook met een Hiftorie van een

Sjouwer tot Amfterdam bevefligt. Soo dat het als

mogelijk moet gehouden werden , dat een Menfch

ook met fijn Oogen hooren kan: als den Gefwinden

Heel-Mcefter "^ob van Mekeren daar over ook heeft

aangetekend. Invoegen datwe hier in 't voorby

gaan te leeren hebben , dat wanneer de Beroerlijk-

hcyd der Lippen nauwkeurig gcfchikt werd na

den zin der woorden dieder van de fprckende Beel-

den moeten voortgebragt werden ; En dat daar by
Ijiomt een eyge en Natuurlijke Adie dcr Handen;

dat
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dat als dan de Beelden in de Schilder-Konft j nood-

wendig fullen fchijnen te fpreken. Want om dat

de Menfchen alle uyt eenen Bloede gemaakt zijn;

en dat de Adiendieuyt detogten van 'c Gemoed
komen , en geenfints van de Burgerlijke Zeden af-

hangen (want die zijn te bijfter verfchilligj by yder

fich even eens bevinden , daarom befluyten wy
(foo veel de Adien aangaat , ) uyt de Befchouwing

van de Gefchildcrde Doeningen > even dat iésty

datwe gewoon zijn in fco een ftand , Aflie ofGe-
beerde , te denken , te doen en te willen > datwe

fulx ook waarlijk voor onfeOogen fien gebeuren.

Vanden Neerlandiên Schilder Jan vanEyk v/er4

verhaald dat hy eenOrgel-fpeiendeCiciliain't Ge-
felfchap van zingende Engelen Gefchilderd hadde \

In welke de Aöien foo Natuurlijk verftaan waren

,

dat een verftandig Zang-Konftenaar uyt de trek-,

ken van haar Mond , en wangen zien kon , wie den

Bas , wie den Tenor , wie den Altus , of wie den

Superius hield. Doch aangaande het (preken ; Men
moet weten dat daar ontrent eenige verandering kan

vallen ; E.n dat wel van wegen de verfchilligheyd

der Taal , en 't formceren der Toonen , Klanken en

Woorden ; wanneer namelijk , datmen ymand
alleen uyt de beweging der Lippen fou mccnen te

verftaan ; Want die ontrent het voortbrengen van

een en deielve faak, geheel anders in deLatijnfe9

anders in de Franfe,en wederom anders in de Duyt-
fe of eenige andere fpraak is. Waarom een dan ook
die onkundig in de Taal is , die'er gefprokcn werd

,

niets en fal konnen befluyten , fchoon hy ook y-
mand noch foo lang fal fien de Mond roeren ; de-

wijl de bewegingen der Lippen gcfchikt werden na

een Taal die hy niet en verftaat ; Alhoewel hy uyt

J 4 (de
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de uytdi'ukking der Adien en Gebeerden eenig-

fints in 't algemeen fal konnen vernemen ; Offer
Onderwijfingen , Beüraffingen , Beveelen , ofdier-

gclijke gedaan werden. Om dat fulx dingen zijn die

veel eer van de togten des Gemoeds als van de Taal

afhangen, In een ftaaltje of twee konnenwe de ver-

fchillige beweging der Lippen ontrent de Woor-
den van cenerley beteekenis , in verfcheyde Talen

gcnocgfaam aangewefen zien , om van de reft te

konnen Oordeelen , en te konnen zien dat daar-

men om een Woord in d een Taal uyt te fpreken,

de Mond ofin 't begin , ofin 't eynde , ofin 't mid-
Vcrfcheydc den moet Openen j Datmenfe ineen andere Taal,

vcVverfchii- in een Woord van defelve betekenis, toefluyten
'

'm-'deTLi -
"^°^^' ^^ ^7 Voor-bcdd. Wiücr

,
Aqua, l'Eatt , enz.

pen^n een Het Duyts Woord begind met het fameii-brengen

di^n
' TThc' <^^r Lippcn,en eyndigt in het openen der Mondihet

keo. Latijnfe Woord begind met het openen van de

Mond of Lippen, en eyndigt op gelijke wijfê ; Maar

het brengt de Lippen in 't midden van 't Woord om
de Klank van Q^en U te maken , aan malkander.

Het Franfe Woord begind met opene Lippen > en

eyndigd by na met heel geflotene. Dan daar zijn

andere Woorden die met malkandercn feer na over

een komen ; En dat wel meeft fulke die in Klanken

over een ftemmen , of van malkander ontleend

fchijncn: Als Patere Mater, Pere , Mere , Vader,

Moeder. Welke niet fonderling in de beroering der

Lippen verfchillen , en in de beteekenis geheel over

een komen. Schoonfe uyt fccr verfcheyde Talen

genomen zijn.

Die hun Werk hebben gemaakt nauwkeurig te

onderraden hoedanigen groot vermogen de Mond,
de Tong en Lippen , foo m de Eerbare , als in de

Ou-
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Onkuyflcj Overfpelige, en Hoeragtige omhdfing

van Man en Vrouvz-Menfch hebben ^ Die hebben

tamelijk net aangewefen hoedanige Onheylen , uyt

het Onbetamelijk beftuur der Lippen in de Bekuf-

fïng voonfpruyten. Doch wy vinden niet raadfaam

die hier breed uyt te halen , om datfe in onfe Ordi-

neeringh een voegfamer plaats zijn in-geruymd. De
hoegrootheyd der Lippen , is in 't Leven feer onge-

lijk ; Doch de kleyne (niet die te kleyn zijn) zijn de

Schoonfte : Welke wanneerfe gloeyend en Natuur-

lijk rood van Verwe zijn , en een lieflijke Mond
losjes befluyten , een Tronie feer verfrayen.

Die uyt de Lippen eenige van der Menfchen aan-

gebooren feylen , of Natuurlijke Deugden willen

voor-feggen , meenen waargenomen te hebben , dat -

Dunne Lippen en een groote Mond (al waar de bo-

venfte op de onderfl:e ruft) veelfints Kloekmoedig-

heyd beteekend. Gelijk dan ook dusdanige Tro-

nien eenigfints na die der Leeuwen Sweemen. Doch
Dunne Lippen en een kleyne Mond , op de wijs

alsmen aan de Katten fiet , geeft eenigfints een on-

vermogen en vreesagtigheyd te kennen ; Doch fy

zijnder wat Kat-agtig , dat is wat boosaardig by,

tt^anncer de dunne Lippen by de Honds-Tanden

wat opgefwollen zijn ; fulx geeft gemeenlijk , On-

Edelheyd en een vuylen Aard te kennen ; OoJc

Sweemd dufdanigen Mond- Gebit t'eenemaal na dai

van een Verken. DiedebovenfteLipen het Tand-
vlees feer uytfteken > zijn gemeenlijk feer genegen

tot Spotten , Schimpen en Schieten, Polémon
fegt'er van datfe Quaad- (prekers en wat Haak-agtig

van Vingeren zijn. Die de boven-Lip wat over de

onderfte hangen , bevindmen dikwils voorfigtige

Menfchen. Ëfopus die in defe Deugd byfonder

I 5 uy^-
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uytftak , werdt ons ook foodanig Gelipt befchre^

ven. *tOverhangen van de onder-Lip, is nietal-

djd een quaad teeken : Alhoewel het in fommige

ydele Pratery, en fware Gedagten beduyd. Men
kander dit onderfcheyd in aanmerken : Dat het aan

de Wijd-Bekken , of die groote Monden hebben

,

Onbefchaamdheyd des Gemoeds , maar aan kleyne

Monden niet felden Eergierigheyd en Lof- beha-

ling door Wetenfchap , voorfpeld. Die van Natuu-

ren flauwhertig of kleynmoedig zijn , fietmen de

Lippen gemeenlijk by de Sny-Tanden opgefwollen.

Die de onder-Lip dik by de Honds-Tanden heb-

ben, zijn dikmaal Quaad-fprekers , en vuyle Fe-

nijn-Zaaycrs. En om dat de vergiftige Slangen dit

ook aan haar onderfte Kieuwen laten zien , iflet niet

heel mis getaft wanneermen dit Volkje , Slangen en

Adderen Gebroedfel noemd. Lippen die van on-

deren verlaten , en neergefonken hangen , werd by
vele een teeken van traagheyd gehouden. Indeaf-

gerede Paarden , Efels en Werk-Bceften , fietmen-

der fomwijl een Bootsje van. Ook werd het in 't

algemeen gefeyd , dat de Lippen die het aangefigte

mismaken felden wat goeds beteckenen.
Maaxel en Behalven dat de Tong de Formeefter der Woor-

Tong. den isjifle 't voornaamfte Werktuyg van de Smaak

,

tot welken Dienft fymct ontelbare kleyne Buysjes

ofVoel-Tepeltjes gemaakt is; die wanneerfê door

de Spijfen geprikkeld werden , door Middel van de

Zenuwen , die met veel Sprangjes de gefeyde Buys-

jes of Tepcltj es maken , de Smaak veroorfaken. En
hier van daan komt het , dat wanneer defe Tepel-

tjes met eenige Soete , Laffe, SmeerigeofMeel-ag-

tige Spijs , Sauffen ofanders bcfet oftoegeplakt zijn

,

of datfe door te heete Spijs Yerfengd en Toege-

fchroeyd
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fchroeydt zijiijdat de Smaak by na verlooren is. Ge-

lijk het ook hier van afvloeyd, dat. wanneer de

Tong door d'een of d'ander Spijs bereyd of in ge-

nomen is , dat op d'cene Koft het Bier , op d'ander

beter de Wijn fal fmaken , ja dat yder op fig felven

d'een oogenblik beter val fal hebben dan op d'an-

der. En om dat fommige .^pijfen Laf en Sage zijn

,

en defwegen niet veel piikkeüng op de Tong ma-

ken , en b)' gevolg geen ofv/cynig Smaak hebben >

daarom werdenfc met verfciieyde fcherpe dingen

,

alsZout , Peper , Azijn , Limoen-fap , Speceryen

,

Suyker, Ajuyn, Kruydige Sauifen , en wat dies

meer is , aangefet en opgeheven , en alfoo levendig

,

dat is fraakelijk gemaakt. Doch dit hoord tot de

Natuur-kundige Kook-konft.

DeTonge veel of lang door Tabak-rooken ge-

tergd en geprikkeld , maakt de Buysjes der felve

open en de Huyd der Tong raauw ; Waar van daan

het komt , dat het Bier , (dat als een fagte Olie de

Tong wederom falfd , en die Prikkeling temperd)

feer wel fmaakt. Engelijk het Bier-drinken alsdan

een aangenamer ftreeling op de Tong geeft dan de

Wijn , ibo fietmen dat de Tabak-drmkers het fel-

ve ook meeft foeken ; Alhoewelfê de nafpoehng ,

foo 't de Beurs wil lijden, iêlden met Wijn verge-

ten te doen. Men kan tot beveftinge van 't gefeydc

aanmerken , dat in geval van Tabak- rooking, de

Soete en Malfe Bieren veel beter dan de Oude

,

hardeen belcge-Bieren fmaken. En derhalven dat

het Amfterdams Spreek-woord de faak genoeg ver-

klaren kan, alsmen fegt, Ef» P/}p Tabal^met een Kot-

terdammenjen liegfcrniet om. Om de Smaken wel

te verftaan dicndmen te weten dat de hcbbelijk-

heyd die in de Spijs en Drank is , en waar door de

Sma-
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Smaken gemaakt worden , meeft beftaan in Zoute

en Zuuragtige Eygenfchappen , welke om datfe

vafte en hai'de Deeldjes hebben , (eer bequaam zijn y

om op ontallijke wijfen gefatfoeneerd te werden;

*t geen de Sagte noch licht buyglijke Deelen niet

toelaten om datfe gewoon zijn te wijken of fichin

te trekken , voor de aandoeningen der Lichamen

die haar op eenigerley wijfe (foo in 't Bakken, Brou-

wen i Kooken, Braden , enz.; van Figuur willen

veranderen, 't Welk ligt werd ondervonden in 't

mengen van fommige dingen. En hier meenenwe

dan ook de Reden gevonden te hebben, waarorn

dat fagte en fwakke Dingen , als Rege water , de

Lugt , de Waaflem , Dampen en diergel ijke foo

weynig Smaak op de Tong geven. Want om datfe

uytefFene en glad Gepolijfte Deeltjes beftaan, die

fecrfagt en buygfaam zijn , die deTong-Buysjes

niet en fiiyen noch prikkelen ; Ofte dat ook fom-

tijds de Deeltjes te fijn en kleynder zijn dan dege*

voel-Tcpeltjes diefe moeten aandoen, foo is 'ton-

raogelijk datfe eenige byfondere beweging aan de

Smaak-Zenuwen konnen maken. Gelijk ook we-

derom eenige andere Dingen , alsSteenen, Metal-

icn en diergel ijke veelfints fonder Smaak zijn, om
dat de Deeltjes foo vaft verknogt zijn datfe van het

Speekfel , noch Warmte der Mond niet en konnen

los gemaakt werden. De Natuurlijke grootte der

Tong is, datfe de Hollighcyd van het onderfteKaak-

been vuld; Alhoewelfe door haar fagtigheyd tot

buyten de Mond kan uyt-rekken : En dus heeft(ê

groote bequaamheyd om te lekken en op te flurpen

dingen die felfs buyten de Mond zijn. En daarom

hebben de Latijnen de Tong Lingua van Linger^»

ditisLekJ^en, genoemd. Van Fatfocn ijQTe vooren

/pits-
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fpits-rond En alfoo ifle bequaam om de Spijfê in

het Kaauwen als met een Schop of Spadel in de

Mond om te keeren en op en af de Tanden te bren-

gen \ \ geen des te gemakkelijker gefchied om dat

de Spijfe in 't Kaauwen van lietSpeekfel nat enge-

lad gemaakt werd.

Na agter iffe breed daarfe aan het Tong-been en

verder vaft is. De Tong werd door verfcheyde

Muskeien bewogen ; Welke beweging ook ver-

fcheyde gebreken ontrent de Spreking onderwor-

pen is. Schimps-wijfe fegtmen van een die teveel

fnaps heeft . ofgeen ding fwijgen kan dat hy een

Lang-Tong is Maar met meer ernft , wanneer de

Tong fwaar bewogen werd , en tever vaftgegroeyd

is , of anders , dat een Menfch Lifpt , Bryd of

Brouwd ; En na dat ymand wel of qualijk fpreekt

,

noemdmenfe in 't algemeen wel , of niet wel van de

Tong-'Riemgefneen. Als de Tong te onfcker van be-

weging en te vlug is,foo heeft deMenfch gebrek van

Snabbelen , Rabbelen , Stameren en Pipping ver-

kopen. In dit gebrek leggen de Genefers fomtijds

toe , om door 't gewigt van een Babbel-fteen of

Loodjen in de Mond te houden , de ongetemde

vlugt der Tong in te toomen , en langfamer in de

eerfte beweging de Woorden te lecren uyt fpreken.

Die een befwaarde fpraak hebben konnen niet wel

fagt fpreken, door dienfe altijd eenig geweld moe-
ten doen tot de Geluyd making , even gelijkmen

met een fagte beweging geen gevelde Spies met een

Hand kan oprigten : Maar feer wel meteenSnok.
Als de Tong te dik is, veroorfaaktfb na alle waar*»

fchijnelijkheyd , een befwaarde Spraak. En die te

dun en te fmal is , geeft noodfakelijk een gefchonde

Taal ; De Keden daar van is datfe in dit geval niet
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genoegfaam op en tuffen de Tanden kan leunen.

En terwijlwe hier van Spreken Vermanen , valt ons

noch in, datter ook Voor-Teekenen in 't Geluyd
en de Spraak des Menfchen zijn, die meer te ken-

nen geven , alsmen met d'Oogen fiet , alhoewel de

meefte Menfchen daar geenagt opgeven. Dioge-

nes verwonderde fig in defen , over de Domheyd
der Menfchen ; Om datfe in 't koopen of aan ne-

men van een Menfch , alleen op 't Gefigt toe tarten

,

daarfe in 't koopen van een aarde Vat , of Pot-dek-

fel , die Voorfigtigheyd hebben , datfe daar aan

eerfl Klinkende, hoorcn of^het Vat ook goede

Taal fpreekt. Een Middelmatige ftem , is meeft

goed , en die te hoog gaat , meeft quaad. Menfchen

die in 't midden van haar Reden en Spreken , Ga-
pen , ofmet Geluyd Geeuwen , betoohen uyt een

waaragtige oorfaak , datfe ten minften in dien tijd

een twijftelend of dolend Gemoed hebben. Het
overmarig Lachen en Ginnegabben , onder 't Spre-

ken , is van alle Wijsgeeren voor Sot en Ongebon-

den uytgefcholden. Die , als 't de Reden mede

brengd , fober en weynig Lachen , zijn wijfer en van

beter verftand gehouden : want de aandagtige Spre

king , en diepe overpeynzing der faken waar van ge-

fproken werd en laat niet toe , dat de Geeft fich

in overbodig Lachen ontlaften of haar voorwerp

verliefen fouw.

Maaxci en Den Dienft der Tanden is aireede gefeyd. Be-

Ta^dcn^"
langende haar Getal , dat is ghemecnlijk twee

en dertig, dat is in yder Kaak- Been feftien: Al-

hoewel fomtijds minder en meerder gevonden wer-

den ; Ook die dubbele rijgen met Tanden hebben «

of daar al de Tanden uyt een ecnig faam gegroeyd

Been beftaan. Men onderfcheyd de Tanden in snij'
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Tandettl in Oog of Honds-Tanden , en 'mBak^Tatt'

den. De vier voorfte werden Sny-Tanden genoemd

om datmen daar mede de Spijfe als met Meflen of

Scheeren van malkanderen fnijd. De Honds-Tan-
den , om datlê op zijde ftaan. En de Bak-Tanden >

of Tanden der Wysheyd , om datfe veeltijds maar

eerft met de Jaren komen, 't Was leer noodfakelijk

dat de voorfte of de Sny-Tanden fcherper dan de

andere Tanden gemaakt v/ierden , dewijl daar door

de vafte Spijfên eerft in kleyne brokjes moeten door

gefneden werden , omfe dan met de Bak-Tanden »

(die daarom ftomp en als Stampers zijn) onder de by-

menging van 't Speekfel voorts kleyn en tot een Be-

flag te Malen j welke Maling door gebrek van vogt

in de Mond , feer fmakeloos toe gaat ; Hierom
klagen fommige qualijk-geftelde Menfchen , dat

hun de Spijfe tot Balletjes in de Mond werden dat-

fe geen Smaak daar in en hebben. Want het is {è-

ker dat de Spijfe door wel gekauwd te zijn de mee-

fte Smaken geeft ; om datter als dan meer Buysjes

,

in welk het lieftijk Smakend en Voedfaam fap ver-

fchuyld, Gekneuft, en ftukken gebroken werden.

Voorwaar het is te denken dat het niet alleen affchu-

welijk ftaan foude wanneer de Bak-Tanden voor

in de Mond ftonden; Maar de voor-bereydendc

door-fnijdingfou daar door ook niet wel voegfaam

konnen gefchieden, dewijl de Natuur Leerd , dat

hoe een fnijdend Werk^tuyg minder opper- vlak-

tens raakt, hoe het met geringer magt kan door-

dringen : Gelijk volgens defe Reden een fcherp

Mes beter dan een ftomp Mes fnijd: en plompe tuy-

gen beter om te Kneufen dan om te fnijden zijn.

Kleyne witte Tanden , die regt en gelijk in haar

rijge ftaan, zijn de Schoonfte, en verderen de Mond

k
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in 't Spreken en Lachen byfonder veel ; Daar en'

tegen konnen de groote Lange Slag-Tanden , die

fwart , los en ongelijk gekaft ftaan , of hier en daar

by paren, ofmetftukken en brokken uytgevallen

zijn , de Mond fcer ontcieren ? ja een heele Vrouw

,

fchoonfe anders niet leelijk is, de Bekuffing onweerd

maken. De Voor-Tanden met groote Breflen uyt-

gevallen zijnde, werden fomtijds doordeKonft,
foodanigh van Yvoir wederom in gefet , dat ten

minften de Mismaaktheyd daar eenigfints door»

w^ genomen is , en datmer gemcene fpijs mede bij-

ten kan. Lenige doen dit met fijn Goud-draad

,

andere fettenfe by paren , of meer aan malkander

los in de KafTen , welke laatfte maniere het uyt-

vallen feer dikwils onderworpen is , en gemeenlijk

des avonds voor 't flapen gaan moeten uytgelangt

en in flag-orden gefet werden. Wy hebben een

Genees -Heer gekend , die aan de Maailtijd fittende >

over een Hiftoritje dat van een Juffrouw verteld

wierd , die een Vis-graad uyt de Keel door d'or-

dinantie van een Klifterie quijdt wierd , foo hartelijk

Lagte , dat hem al fijn ingefette Tanden op fijn Ta-

felbord vielen , en onder \ Lachen genoeg met grab-

belen te doen had,eer hy die verftroyde Soldaten we-

derom in Rijen en Gelederen, dat is, op haar plaats ^

in fijn Tandeloofcn Mond gemoffeld had. De
Tanden van vergramde Menfchen zijn veelfintsfe-

nijnig en in 't bijten niet fonder gevaar van des Lij-

ders verder ongemak. Een Onder-Schouts-Dien-

der binnen Amfterdam in 't beknellen van een Dief >

kreeg foo een DiefTe beet in fijn Duym , dat hy na

cenige dagen Quakfalverens de Geeft gaf, en niet

dan een ftinkend Lichaam over liet ; Dat eer het by
na koud geworden was, wel digt in een planke Lijk-

bus
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bus beftopt na Aardenburg in een Slaap- ftce befleld

wierd. Voorwaar men moet niet meenen dat duf-

danigen Quaadaardigheydeygentlijk in de Tanden

felfs fchuyld ; Maar die liever Toeken in het Speek-

fcl of Zeever dat om de Tanden zit. Want gelijk

ons de Genees-kundigers Loeren , dat het Speekfel

van de Mond eenkragtig beginfel van rijfing aan

onfe Spijfe indrukt , om dit tot het Giften en Ghyl
maken in de Maag re bereyden , fbo is ligt te yer-

ftaan darter feer veel Geeftcn in 't felve Speekfel

moeten zijn; Welke Geeften fonder twijffel ge-

field zijn na de hoedanigheyd des Bloeds, uy t welk-

fezijn afgelegt; Hetzy dan goed, het zy quaad.

Dus gefchied het dat in de beten van Dolle Hon-
den , ofDolle Menfchen , (de Gramfchap is fom-

tijds ook een korte Dollighcyd) in welk het Bloed

fcer ongeftuymig woed , het befmette Zeever van

hun Muyl tot de Wonden der Beten werd in ge-

drukt; tn aanftonds een onmatige Opzieding in

't Bloed van den Lijder verwekken; Die fomtijds als

een VonkVuurs inTondel gevallen,voort gaat.Wel-
ke woeding des Bloeds dikwils beteugeld werd,door

de Lijders fchielijk in 't Koud Water te dompelen-i

Ymand mogt nu vragen , hoe het by komt dat foo-

danigen Speekfel een Dol Menfch ofBeeft felfs niet

en befchadigt ? Wy antwoorden ; Nadien het ge-

heel geftel , het Bloed , en al de Geeften , van een

Menfch of Dier , die fuiken Quaadraardig Speek-

fel vytwerpt, daarvan behebt is, foo kan fuiken

geftel geen Gevoel of Lijding van zijn doen heb-

ben : Dewijl ook onfcn Geeft niet en oordeeld van

dingen die fy gewoon is,En hier door komt het ook
datmen de ftanken niet en ruykt , noch de Geluy-

den niet en hoord , daarmen in opgebragt is : En
K w^
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wy fouden veel dingen op defen grondflag betoo-

gen konnen , die mogelijk eenige vremd fchijnen.

Belangende de bercekenis der Tanden; 't 1ste ge-

looven datmen den Ouderdom der lieerden feker-

der aan de fclve dan het Kort of Lang Leven der

Men fchen kan afkijken. Ariftoteles egter heeft ge-

leerd dat in de Tanden een bepaalde Voorficnig-

heyd des Levens lach , en datmen die ook daar uyt

konde voor-feggen. Doch wy en zijn voor als noch

tot foo hcogen Trap van Wijsheyd niet geklom-

men. Dit hebbenwe fomtijds waar bevonden , dat

,

de geen welke de Honds-Tanden veel na buyten

uyt fteken , veellints onbefchofte en onverfadelijke

Menfchen zijn. Scotus leerd dat de gene welke lan-

ge fcherpe en ydeleTanden hebben,gemeenlijk Nij-

dig en boos zijn.Waarom hy defe foort van Tanden,

Slange-Tanden nocmd. Die gemengde Tanden heb-

ben , namelijk Tanden die Dun , Breed , Ydel >

Digt , Smal en anders van Gedaante zijn , werden

dikmaal verftandig en voorfigtig bevonden ; Wel
Vcerdig van Begrip , maar wat quaad van Aard.

Maaxel en Met de KiN eyndigt de onderfte omtrek van
Dienit der

«^ Aangefigt ^ Haat Form kan fcer veel aan de gra,

cclijke Befnedentheyd der Tronien toebrengen. En
men fietfe ook op veel en verfcheydeWijfen be-

paald. Want fy zijn of Lang , of Kort , ofRond
of Scherp, ofVierkantig , of Invallende , of Bol

Verheven voorwaarts uytftckende , of regt Ver-

heven en Lang na voren komende , diemen Ksveu
Kinnen noemd. Ook zijnder Holle en gekloveni

Kinnen , en fommige foo Breed en Lang , datm er

Koe- Klauwen op affloopen fouw, In de volgende

Vertoog-Schetfen der Tronickunde , kanmen ftaal-

tjes, van allede gefeyde foorten zien; En noch

meer alswe genoemd hebben. Een tamelijke groo-

ic
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te Kin misftaat den Mannen felden die Vol en Braaf

van Tronie zijn; Dan de Vrouwen werden met ^<^'^<'°"*1'?'^

een kleyneKin verfraayd. Welke wanneerfe Ton- cca viouw,

der merkelijke uyt-fpronk de rondhcyd van het on-

der-Aanfigt bepaald , en van een twijtfelagtige dub-

bele Kin van agter verfeld werd ; De Schoonheyd

veel eer vermeerderen dan verminderen fal, Alber-

tus feyde ; wagt 11 van een k'eyne Kin , Want daar

fteckt een Slangen aard in, Porta bevind dufdanic^e

Mannen quaad van Natuure , en die haar ligt tDC

Verklikkers en Verlpieders laten gebruyken, Men-
fchcn die een Lange Kin hebben , zijn wel niet heel

verwerpelijkiMaar fy vallen veelfints wat Spotagtig

van Aard j Spreken in fommige gevallen meer als

't pas geeft; En zijn de yverigfte niet in 't voort-

varen ; Doch tamelijk goedaardig ; En uyt dien

Hoofde zijnfe fomtijds wat aan Vrouwe- Praat vaft.

Gelijk ook een kale Kin , of ydeleHayren aan de

felve meer Wijf-agtig dan Manlijk flaat. Daar zijn

veel Tronie Kijkers geweeft die een Vierkante Kin
altijd voor een Manlijk teeken gehouden hebben.

Die een diep gekloven Kin heeft , betcekend een

Menfch van quade Zeden , tamelijk goedaardig

,

maar wat Sufanne-boevig. En die de fclve maar ta-

melijk of flauw gekloven heeft , willen geern Quce-
ften. d'Oude hebben gcfeyd dat de fcherpe Kin ,

Moed en Sterkte te kennen gaf. 't V/elk onfesag-

tcns veel eer op den Baard dan op de Kin toepalle-

lijkis; Want gelijk Ariftotcles A^{t foort van Kin-
nen by de Leeuwen en fommige Honden vergelijkt.

Die geheel geen fcherpe Kin hebben ; foo iflcr niet

aan te t^<vijffelen of fy hebben op den Baard geilen ,

bchalven dat de Taal-vittcrs ons wijs m.aken djt de
Lcfingen foo van Ariftorelcs als andere op die èn óp

K a vee
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veel plaatfen verdorven , of qualijk afgefchreven

zijn. En gelijk tot hier de heele gefteldheyd van het

Hoofd, en voornamelijk van dcDeelen desAan-

gefigts gefien is, foo fchijnd het hierniet geheel

buyten den Haak te zijn , in te LafTen watwe noch

aangaande de Tronie en Krooft- kunde, beneffens

de bweming des Wefens aan te merken hebben: Als

mede te Leercn hoedanig een Schilder de Middel

kan bekomen , om een Menfch , dien hy maar eens

gefien heeft , feer kennelijk te Konterfeyten , en dat

alleen by inbcelding.Dan alfoo in't volgende Hoofd-

ftuk fulx met veel omftandigheyd , die aan 't ge(ey-

de vaft is , zal verhandeld werden ; Soo ftappenwe

dat hier voorby , en befchouwen de refl: der Leden ,

op den voorgaanden trant.

DienftvTn
I^^" ^ALS dan , daar het Hoofd van den

den Hals. Menfch Op ftaat , is wat Lang-agtig van Form ge-

field , om het Hoofd daar op als op een Spil te vrycr

en onbelemmerder te konncn heen en weer bewe-

gen ; En Liytdcfevryheyd vloeyd het af, dat het

Hoofd in \ wel ftellen der Beelden niet altijd en

moet gekeerd zijn na de zijde daar fig de Borft heen

wend : Want dat heeft den Maker door het For-

mccrenvandcn Hals en fijn bediening heel anders

getoond. En daarom geeft het ook een misftand in

de Kon ft- Tafercelen wanneer de Beelden anders ge-

tuygen. De verder Dienft van den Hals , is dat fy

dicnd als een Orgel-pijp, om de Maat te ftellen

van de ftem : Dus bemerktmen doorgaans dat de

Dieren die gecnen Hals en hebben , als de ViflTen en

diergelijkc geen regteftem konnen maken. Doch
andere Becften welke in 't tegendeel eenen Langen

Hals hebben , als Swancn , Kranen , Pauwen en

diergelijke, konnen een feer groot Gcluyd flaanj £n
de
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èiO. meefte Vogelen konnen ook feer helder fleuyten,

zingen en gefchal maken, 't Is nauwlijx te gelooven

hoe veel voorfpellingen het Maaxel en de Form van

den Hals fommige Mcnfch-kundigcrs heeft in de

Hand gereykt. En feker alsmcr wel op let , {f heb-

ben over al niet mis gctaft ^ Ten minften zijn fom-

mige wel bcdagt , en t'eenemaal toepaflelijkaan de

Schilderkundige verbeeldingen. Dus vertoond een

dikken welgefenuwden Hals , ftcrkte ofverbolgent-

heyd ; En fulke fweemen feer na de Stieren die ligt

verftoord zijn. De Vette Spek-Hallèn , zijn dik-

maal groote Eters ; De Verkens hebben ook dikke

Halfen en eten veel j Waar van daan men by fommi-

ge Neerlanders , een veel -Eter , Gro}}ipbain noemd;
afkomftig foomen feyd van 't Griexfe , ofScytifch

Woord GromphMna dat een Swijn bcteekend ; Als-

we elders hebben aangemerkt. Een dunnen Hals be-

wijft onvermogen en Vrouw- agtighcyd ; Wan-
neer fy'er lang by is, geeft het veelfiius Dwaasheyd

,

Raaskallery , en een Schelmagtigcn Aard te ken-

nen :Suetonius teckcnd van Kaligula aan. dat hy (bo

van Hals en Zeden was. De Kort- Gehalsde zijn v/cl

veelfints Loos , maar Ontrouw in Woorden , Ook
wat Wolf-agtig in *t verfpicden en Roovcn, Die

den Hals met Zenuwen op gcfpanncn hebben , zijn'

dikwils onjruur en verkeerd van ommeijan^ , ook
leuterd haar 't Verltand fomtijds. De Oude'I'ro-

nie-bekijkers raden ons datmen niet veel by fwak-

Gehalsde moet verkeeren , om datfe bedrieglijk val-

len aan yder die met haar omgaat. Verminkte of

fchecf-Halfen zijn veelfints verwart in haar Reden ,

ook befchreumd in 't ondernemen van veel dingen.

Die dufdanig een gebroken of neer- gebogen Hals

uyt een Wan-wendfcl maken , en 't Hoofd laten

K ; han-
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liangcn als een Bicfe , geven te kennen datfe toeleg-

gen om fchandelijke Nukken te bewimpelen. Van
dit Hondtje waren dePharifeen gebeten , als d'Eu-

angelife Hiftorien verhalen. Daar zijn tweederley

foorten van gebogen Halfen in agt te nemen > die

(omtij ds yts Natuurlij X, fomtijdsyts toevalligs te

kennen geven , en daar den Schilder hem in de toe-

paffing , van bcyde bedienen kan ; Namentlijk dat-

fe rcgt ofOings zijdelings over gebogen zijn. Dus
geeft den Hals na de rcgter Schouders over gebogen

een f;udieus Man te kennen. Doch wanneer die

na delinker-zijde gebogen is, houdmen dat voor

een Overfpeelig en Onkuys voor-teekcn. Een har-

den Eeen-astiizcn Halsof Nekkebeteekend een bot

en onleerfaam Mcnfch , die fijn verftand na geen

Regels laat buygen. De Propheten Doelen dikmaa\

hier op , wanncerfe van de jftege wederbarfligheyd

der Joden fpreken; Dus fegt Jefaias, dat haren
*- Nekke een Yfere Zenuwe is. Iln Jercmias dreygd

d ondergank van de Joodfe Republijk over d nar-

dighcyd van haren Nekke. Gelijk ook ons woord
hardnekkig van de fteeghcyd en flijf koppigheyd

der 'Menfchen afkomflig is. 't Is mede opmerkelijk

dat dufdanige Menfchen zelden geleerde Mannen,

zijn ofworden, Alhoewelfc dikmaal Scholen, Ker-

ken en Akademien in Alarm brengen. De regte op-

gcflege Halfen,2ijn by vele voor eenKen-teeken van

onv/iUigheyd en wederfpannigheyd , te Boek gefct.

Maaxei rn De E R M E N cn byfonderlijk de Handen zijn

Dicntt der ^^^ Mcnfcli voomamcliik tot twee noodige Ge-

Handen. feedfchappen in al fijn doen gegeven ; Eensdeels op

dat hy niet geheel ongewapend fou zijn , anderdeels

op datfe den Menfchinallc voorval foudcn konnen

hulp bieden. Sulx datfe Arijïotclei niet onvocgfaam

,

de Werktuygcn van alle Wcrktuygen genoemd

heeft:
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heeft : Die ook aan de Meefte menigte voor d'alge-

meene Broodwinners paffeeren moeten : En met

regtvan fommige kan gefeyd werden, tiggm de

Handen, foo liggen de landen. Al de voorname

Werkingen diemen waarlijk Werkingen noemen

magh , werden door de Ermen en Handen gedaan

,

en beftaatymands magt meeft indcfelve. Gelijk

danookGodfelfs, omonfe begrippen enverftan-

den te hulp te komen , de uytvoering van fijn Da-

den, en aanbieding van fijn hulp, lulx gemeenlijk

door fijnen Erm, en door fijn Hand, ja wel by-

fonder , door fijn regter-Hand , te kennen geefi:. En

het is opmerkelijk dat in defe Spreek -wijfen meeft

altijd in 't enkel getal gefproken werd. En gelijk de

Menfchen gemeenlijk Ermen en Handen dubbel

hebben, foo is fulx moadijk wel in de H. Schrift

waargenomen , om ons llilfwijgens te vermanen

,

datwe den Almogendcn geen Menfchelijke Leden

moeten toelchrijven Schoon hy by gelijkenis en ten

opfigt van onfe Doeningen foo fpreekt. Daar egter

van Scheppen en Formecren gehandeld werd ,
iiet-

mcn fulx in het tweevoudig Getal gedaan ,
als de

Voor-beelden in de Pfalmcn en elders dat bewijfen

konnen.

DeErmen enHanden dienen ook met felden om in

't fpreken de driften en mecning van 'tGemocd door

een befcheydene beftuuringc uyc te drukken ; alswe

dat wijdloopig in de befchouwing der Adien fullen

verpligtzijn aan te wijfen. Ook dienen de Handen

ombeneffens de Ermen de Menfchen in 't gaan en

byfondcr in 't loopen , te helpen in gewigt houden ,

enonderdeftreepharer beweging voor 't vallen op

te houden ; Even alsmen fict dat de Koorde- Danf-

fers'tfelve gemeenlijk met eenen ftok docnj. Al-

hoewel wy dat ook wel alleen door Middel van de

K 4
£rmen.
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Ermen en Handen hebben fien verrigten , en in on-

fe Jonkheyd menige wel gelukteProefdaar van heb-

ben genomen. En op dat de Werking der Hand
beter fouw konnen gefchieden ; ifle met veelerley

foort van giijping voorfien ; En dat door Middel

jj. - . van de Vingeren die alle van verfcheyde Lengde

yingcicn. zijnde, de kleyne en groote dingen konnen aanvat-

ten. Want door de Loffigheyd der Vingeren kan

de Hand fig gevoegiaam Proportioneeren na de

verfcheyde faken die te grijpen en te vatten zijn.

Sulx datwefe vermeerderen en verminderen konnen,

na dat deFormen zijn; 't Welk de noodfakelijk-

heyd der Vingeren kan grondveften. Welke verrig-

tingen door deHand niet en fou konnen gefchieden,

by aldienfe niet van den anderen gefcheyden en maar

ijyt ccne Lap Vlees gemaakt was ; En daar van

daan komt het datmcn met Wanten dat zijn Hand-

fchoenen fonder Vingeren , niet wel net grijpen , en

alle dingen fuynig behandelen, maaralleen gants

plomp en onfeker bevatten kan ; Waarom men uyt

fpottemye dikwils fegt Panne-Vis met Wanten Etas.

Wy hebben een eerlijke Matroone gekend , die uyt

haar aangenomen Taal de Vingers in haar cenvou-

digheyd, Vinders noemde; Niet anderr wetende

offy had het gemeene Woord; En om dat ons die

benaming niet oneygen maar opmerkelijk tot de

/aak dagt , hebben wy 't ook met opmerking aange-

tekend. Want waarlijk door de Vingers Taften ,

Voelen , Vinden , Ondervinden , en werden wy
meéft alle dingen gewaar. De Vingers dienen ons

ook in de Telling , wanneerwe die met parten of

deelen doen. Ook alsmen onderfcheydendijk van

faken fpreken wil. En gelijkmen in defe daad ge-

meenlijk van denDuym bcgind, alfoo is 't fonder

twijf-
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twijffel dat het Spreek-woord ( wanneermen van

ymand wil te kennen geven dat hyfijn Kunft, of

Les , of handeling wel verftaat) Hy heeft'et op fijn

Duym , daar VJn moet afleydcn. Doch wanneer-

men fegt. Het ginkier op alle Vingeren , (verftaande

eenVrolijkenDagof LuftigGefelfchap) fulx fchijnd

meer op het oeffenen van Speel- tuygen te zien aU

op ytwes anders , om datmen fulx eertijds , fcer ge-

meen in Vrolijke Gefelfchappen plagte te doen;

en dat meefl; alle de Blaas en Snaar-tuygen de Vin-

geren noodig hebben, 't Getal der V ingeren is ge-

meenlijk vijf aan yder Hand ; Waar van den Duym
met de Muys van de Hand , tegens al de reft der

Vingeren in kragt werkt , ja de klem van de Hand
maakt; Want men kan fonder hulp van den Duym
geen ding met geweld vaft houden , noch de Hand
ftijftoefluyten ; En daar van daan fegtmen als y-

mand yts onder fijn geweld heeft ; Hy heeft'er den

Duym op. Sonder Duymen kanmen niet wel grijpen ^

felfs niet kleyne dingen op-rapen. Gelijk buyten

twijffel de Koningen onder Adonï Bez.eks Tafel in

't opgaderen der K'.ruymclen gewaar wierden ; en

hy, volgens de Wet van Vergelding, ook naderhand

daar een Proefvan nemen moefte : En dus gink het

hem; Gelijk gefondigt, gelijk geboet. De andere

Vingeren zijn d'een Korter dan d'andere,fQO om het

Hol van de Hand in 't fluyten wel te vullen ; Als om
haar tot velerhande grepen te konnen fchikkcn :

welkfe niet en fouden konnen doen , foofe alle even

Lang waren. Om waar van de Wijsheyd des Ma-
kers te fien , men alleen de Hand regt uytgeftrekt

zijnde , met al de Vingeren te gelijk allengskens

moet (luyten , en men fal ficn hoefe de Hand- Palm
nader toekomen , datfe meer en meer gelijk van

K 5
Leng-
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Lengde werden , namelijk alsmenfe fonder geweld

in haar vrye verkramping laat binnewaarts toe gaan.
Schponheyd Dg Schoonhevd der Handen is aan de Menfch
oer Handen

,. i /- i

van een by- ceti dmg Van ecii byfonder vermogen ; Want behal-

moücn
J"' '^^" ^^'^ Cieraad , foo heeft het in de Befchouwing

noch een foort van verborge Kragt ; Die een Ont-

fag , een Liefde , een Eerbiedigheyd en ik en weet

niet wat al kan te weeg brengen. De Hand te laten

aangrijpen,bctcykend onder veel Volken, d'Aanbie-

ding van Genade en Gunft,gelijk die te weygeren of

te rug te trekken , onverzoenelijkheyd beduyd. De
Hand oplegging heeft als een Ceremonie van ouds

een byfonderc en veelerhande beteekenis gehad

:

Doch daar van brecder in d'Ordineering en famen-

ftelling der Hiftorien. En gelijk de Schoonheyd der

Handen Ook meeft-deels afhangd van de aangena-

me Proportie ; foo hebben eenige Beeld-Meters

die gemeend aldus na een voegfame Leeft af te Ba-

kenen : Namelijk dat de Middelfte Vinger net de

Helft van de hceleHand uyt maakt: En dat de

Snoggcre Nagels aan al de Vingers juyft de helft van

dat Lid bevatten daarfe geplaatft zijn. Welke Na-
gels niet alleen Cieraads halven , maar ook tot be-

fcherming en ftijfte aan de Vingeren zijn gemaakt

:

ook om net te grijpen, tcknoopen en t'ontknoo-

pen , te krabbelen, en wat dies meer is. Gelijkfe

ook eenige uyt ervarentheyd tot Voor-boden en

teykens van Siektcn en anders houden. Het Krib-

big en Boos-aardig Vrouw-Volk , noemenfe Af9'i-

)ei Geweer.Voorwaar de Nagelen hebben in 't krab-

ben niet alleen eenige Fenijnigheyd by haar die de

gekrabde Wonden aanflonds doenoploopen en aan

't fweeren helpen, maar fy doen ook menigmaal haar

eygen Meeftcr groot ongemak aan , wanneerfe in

't Vlees
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*t Vlees ingroeyende , daar een foodanigen quaad-

aardigheyd aan overfetten , datmenfe niet als met
Fenijn-weerende IVliddelen herftellen kan. Enfe-

ker die ontftelde Nagelen te behandelen krijgt, ont-

moet geen Kat om Tonder Handfchoenen aan te ta-

ften, maar een faak daaraan een fnedig Heel-Meefter

fomtijds genoeg te pluyfen vind. Want daar zijnder

meer dan eens in dit geval , met de Nagels van de

Magere Dood genepen en weg geflecpt. Den ver-

maarden Genefer Tlaterus meend dat de Nagelen ,

behalven veel te voor genoemde gebruyken , ook

byfonderlijk dienen , om de Zenuw eynden inde

toppen der Vingeren , als met een Schild te befcher-

men. Gelijk ook het Gevoelen van den Ouden
Galetius by velen noch ftand houd : Namelijk da^

de Nagelen gemaakt werden uyt een ontlade Damp,
die van de uvterfte eynden der Vingeren (zijnde

Bloed Vaten,Zenuwen en andersj uytvloeyd, door

de Logt beftremd , verdroogd en tot een Hoorn-

agtige Schubbe veranderd ; Waar in fy noch mee-

nenverfterkt te werden, wanneerfe in 't ontleden

der Vingeren vernemen , dat de Pees der felve , als

mede die van de Toonen na de Top toe allengskens

harder werd. Dus fictmen als de rand van de Huyd
de Nagelen rondfom foo hard klemd , darter geen

Dampen uytwaaflemen konnen datter dan Nijn-

Nagels (of liever Dwing- Nagels) ter zijden uyt-

fpatten j Die ook aldervoegfaamft geholpen of be-

fnoeyt werden, met de Huyd rondom los te peu-

teren ; En die fulx dagelij x onderhouden , fullen

van de Dwing-Nagels niet ligt behebt werden. De
Pink moet juyft het geheel Lid van de Middelde
Vinger Korter zijn. Men kan verder de Hand en de

Vingers in haar dikte en breedte aldus Proportio-

nee-
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necren \ De Langfte Vinger is onder aan , het vijfde

Deel van fijn Lengde, breed; En verdund boven

aan , een vierde van fijn breedte. De voorfte Vinger

is onder met de middelfte gelijk, doch boven een

weynig fmalder. De agter of Rink-Vinger met de

Pink heeft yder de breedte uyt een vijfde van haar

Lengde , en boven, yder een vierde fmalder als haar

breedte. DeDuym fal wel geproportioneerd zijn,

als hy in fijn middelfte Lid , het derde Deel van

fijn Lengde breed , en boven aan, op een vierde ver-

dund is. De Vingers worden alle na agteren wat

dikker , doch verfchillen yder van malkander , en

daar ifler niet een , die den anderen algemeen gelijk-

formig is.ln 't gelijk uytfteken der Vingeren, ichuy-

ven de dry Langfte by de Pink opwaarts heen ; het

geen aan geen van de andere gefien v/erd , als alleen

aan de agterfte , fecr flauwlijk. Voorts zijn de Vin-

gers ten naaften by foo dik alfle breed zijn»

Om dat de Hand binnewaarts een weynig Hol

is , en dat den Duym en Muys van de Hand

,

met de Pink een weynig na binnen ftaan,daarom en

zijn de Handen foo dik niet alsfe wel fchijnen.Wan-

neermen de gchccle Hand tot aan 't gewrigt des

Erms in 19 gelijke Deelen deeld, foo magmcn 5

daar van voor de dikte des Hands aan den onder-

Erm geven,Maar aan de agter Kneukei des Duyms,
creeftmen hem de helft van de breedte des Hands

ter felver plaats.

De Leugenagtige Waarfeggers en Hand-bekij-

kers, hebben om haar bedrieglijke Kunft wat te

Verniffen , alle de voorname Linien die in de Hand-

Palm gevonden werden, byfondere en aanfienelij-

ke benamingen gegeven : De fchuynfe Lijn die van

de Muys des Hands komt , noemenfe de Levens-

flrecp.
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ftreep. Die daar aan volgt , de Herflen-ftreep.

en de derde naaft de Vingeren , de Tafei-üreep.

Uyt d'ecrfte voorfcgÊjcnfe ymands Kort of Lang

Leven , en menigte Sicktcn ; Uyt de tweede ra*

menfe het Verftand , en wat Grillen ymand in fijn

Leven iiytrcgten fal. En ny t de derde wetenfe te

fcggen of ymand vette offchrale Keuken houd. En
op dat defe Leugen-gieters ruyme ftof fouden vin-

den om wat te konnen feggen , hebbenfe alle de

bultigheden der Vingeren , en die tuflen en ontrent

de gefeyde Linien met andere flauwer voegen afge-

paald werden , aan de Planeten toe-ge- eygend. l^'iQ

van den Duym aan Venus. Van de voorfl'e Vinger

aan Jupiter. Van de Lange Vinger aan Saturnus. De
agterfte aan Sol. De Pink aan Merkurius. De dry-

hoekfe Bult tuflen de Leven s-ftreep en de Herflen-

ftreep , aan Mars. En die tuflen de Herflen ofTa-
fel-ftreep is, aan Luna of de Maan : Kijk watte

Gauw- Dieven? En na dat dan defe ftreepen , die

de gefeyde Bultigheden af- palen , groot of kleyn

zijn , daar na wetenfe ymands PaflTien , Deugden en

Ondeugden foo net te ramen , als offer niet met al-

len van en wifl:en. Wy hebben noy t geloof aan die

Land-Loopers Konft gegeven ; maar wel eens wil-

len vernemen, watfc in haar fchüd voerd. De groo-

te ftreep ontrent Jupiter geeft te kennen dat ymand
vreedfaam, goedertieren , en befadigt in 't fpreken is.

Die van Saturnus , rijp van Oordeel, omfigtig, veel-

hebbers en haar eygen gat getrouw. Die van Mars

,

Vegters en Leugenaars. Die van Sol of de Sonrie »

Godvrugtig, Gelukkigen Verftandig, maar wat

van 't Hondje gebeten , dat iswatMoedigh. Die
van Venus , wat Staatfugtig » en de reft verklaard

fijn felven. Die van Mercurius ,
gauw en vlug van

Ver*
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Verftand en Weer gierig. En ten laatften die

van de Maan , doortrapt , maar om goed uyt haar

felven te doen , loome Verftanden ; En foo Lie-

genfe al voort. Dat evenwel de geheele Form en

\ Maaxel der Handen , nu en dan eenig Kenteekens

verfchafc , om van den Aard des Menfchen te oor-

deelen , daar aan moetmen niet geheel twijffelen

;

Dit lïenwe dikmaal dat heele groote Handen, Sterk-

te -, kleyne Handen , Teere en Lekkere Menfchen

te kennen geeft. Harde Handen die vol Vlees zijri ,

betekend Botheyd; En korte ftompe Handen eti

Vingeren geeft Sotheyd te kennen. Die Lange Vin-

gers en voile Handen hebben , heeftmen dikmaal

Diefagrig bevonden ; Smalle en dunne Handen ,

zijn veeltijds Ontrouw. Lange Handen en Lange

Vingers , zijn bequaam tot alle Konften. En de

geheel kleyne Handen , zijnTeekens vanVrolijk-

heyd en Loosheyd. Men meend ook dat die Hay-
rige Handen hebben , wat Onkuys zijn. En alhoe-

wel de goede Adien der Handen in 't Spreken een

groote Bevalligheyd tot de Reden aanbrengen, nog-

tansfchrijft Ariftoteles aan Alexander , dat diege-

ne welke Spreken fonder beweging der Handen

,

een volmaakt Verftand , en gefond Oordeel vertoo-

nen. Dit moetmen onfcsagtens verftaan van fulke

Reden , welke foo deftig , en met foo ftreelcnde

Toonen uytgefprokcn worden , darter de Handen
niet aan benoodigt zijn. En even gelijk de Gierige en

vaft-houdende Menfchen, de Toppen der Vingeren

gemeenlijk wat Haak- agtig , dat is na binnen om-
gekromd ftaan , foo fietmen dat in tegendeel , Ge-

dienftige , Milde , en Mc-gaande Menfchen , die

goed begrip hebben , Vingeren hebben , die agter-

waarts omgebogen zijn.

De



Menfchelï)ke Ledematen, 15"9

De Handen die tanger,de Vingers die rank zijn,en

nogtans met Mollig en Poefelig Vleys overtrokken

zijn dat blank en Levendig van verf is , mogen voor

Schoon de Monftering pafTeeren. De Vingeren 5"J^'"',
werden ook in Dicnft en in Naam onderfcheyden : ic«.

De voorfte noemtmen de Wijs-Vinger \ Den Mid-

dclften den Onbefchaamden of Aars-Krabber ; Den
Agterft-en de Rink- Vinger: En dePinkofKieyne

Vinger de Oor-Vinger. De School-Kinderen we-

ten de Vingeren aldus op te tellen ; V'ink^^ Gouwt-

Rinl^f Lange Liere- Boom , LekrVinger , Luy[e-Kra-

ker , enz. En foo wy niet met ernftiger dingen be-

fig waren , wy fouden verfcheyde Loopje? , Kluch-

jes enKun'jes, die met de Vingeren konnen ge-

daan werden , en voor Sprookjes op de Tonge der

Kinderen en Koot- jongens zijn, voor den dag Halen.

Gelijk'er dan ook noch veel Snakcrien met de Han-

den en Vingeren onder de hulp van 't Avond-ligt,en

de fchaduwe op een blanke Wand konnen gedaan

werden ; die in 't vertoonen van Hafen , Konijnen

,

Honden , Wolven , Schapen , vliegende Vogels

,

en anders foo Teykenkundigen omtrek hebben

,

datter weynig aan ontbreekt > en ons ligt in gedag-

ten kan brengen , dat deTeyken-Konfl: door fuiken

Middel gevonden kan zijn , als d'Oudheyd verteld.

En niet tegenftaande tien Vingeren aan de Han-
den , en tienToonen aan de Voeten het Natuur-

lijk getal is; Egter Lceftmen van een Lang Man iSam. n.

onder de Philiftijnen , die fes Vingeren aan yder

Hand , en fes toonen aan yder Voet hadde. Daar
werd van fekereBerg-woonders verhaald die 8 Too-
nen aan yder Voet hebben ; Welkers hielen icgt

voorwaarts uytftaan. Diefe gefien hebben mogen
't waar maken. Daar is ook van Ouds veel getwill

over

vers lo.
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over de gefteldheyd van Slings en Regts , datmen
voornamelijk in de Handen gefield heeft. Het is

verwonderlijk dat alhoewel byna alle Volken een

onderfcheyd weten , tuflen de Regter en de blin-

ker-Hand , en altijd een byfondere eer en magt aan

de Regter-Hand hebben opgedragen : (gelijk ook

in de Joodfe Godsdicnft verfcheyde Plegtigheden

daar na gereguleerd wierden ; En 't gebruyk der

Volken ook niet anders te kennen geeft, alsdatter

meer Natuurlijk vermogen in de Regter dan inde

Slinker-Hand is :) Dat feggenwe , het feer fwaar te

bewijfen vald dat fulx op de Wet der Schepping ge-

grondveft is : Waarom dan ook veel gaauwe Man-
nen van meeninge zijn , dat het flegts in een Naam-
geving en vrywillige Vcrkicfing beftaat > waar in

men de Oudfte ofeerfte gevolgd is : Welke nu te

veranderen een groote WanOrden in veel Dingen

fou geven, maar in 'tminfl niet Wanneer als de

Menfchen te gelijk Slings fouden zijn, of willen

worden : En niet datter een beftipte meerderheyd

van magt , in die Hand fou gelegen zijn ; Gelijkwy
meencn daar Natuurlijk in te zijn. 't Geen ons in

der daad niet anders dan uyt gewoonte van d'een

min d'ander meer fus of foo te gebruyken , aan-

komt. Want alhoewel wy *t felve onderfcheyd van

Slings en Rcgts ook in de Beeften aanmerken , nog-

tans en meenen wy niet dat ymand oyt heeft waar-

genomen , dat een Paard , Hond of Kat , of een

ander Dier meer vermogen in deene Poot dan in

d'ander heeft j Men fegt wel dat een Beeft in 't be-

gin van fijn gank , ofaanleg , altijd de regter Voet

eerft voort fet \ Doch fulx en houden wy voor

geen Euangelium j Want wy hebben aireede niet

fonder opmerking het tegendeel waargenomen in
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de Paarden , die arldcrfints fiilx wel meeH: noodig

hadden in 't voort trekken van een geladen Wagen

,

Kar ofSlede , om dat de Laft ftil liggende de grond

meer drukt en fwaarder is , om in beweging gebragt

te werden dan wanneer die aireede-bewogen is. In

welk geval de fagte en makkelijke aanleg van een

Paard dikmial verhoed dat de Laft niet daar heen

tuymeld. De Slepers agten dit een byfonderc deugd

in hun Paarden , wanneerfe Tonder fnokken offchie-

lijke aanleg , hun Vragt voort fetten. En menig

Paard krijgd om het tegendeel onder veel Duyvelen

en Sakrementen dikmaal dapper van de Swiep. De
Kinderen die noch in vryheyd Leven en 't onder-

fcheyd van Rcgts en Slinx noch niet en kennen

,

fïetmen vaak foo ligt en foo veerdig hun adien

met de Slinker , dan met de Regter-Hand doen : Ja
flg menigmaal daar aan foo vaft foudcn gewennen

,

öf aireede gewend hebben, datmen het haar niet

dan met groote mocytc kan af Iceren ; invoegen

het mcefl van de Onderwij fing afhangd ; En die

eencn Slinkfen fien , komt het vremd voor , om dat

het niet alleen tegen d'aangcnomen manier aanloopt,

maar om dat het als gefcyd is , een j^roote Wan-or-
dentlijkheyd in de gcmcenfamc omgang en famen-

handcling der Menfchen voortbrengd. Gclijk'er

dan ook fommige de gcmecne Regel der Onderwij-

fing foo ver ontieerd ofte buyten gefprongcn zijn ,

datfe al haar Leven Slinx gebleven zijn. Die aarl

wcerzijden Regts zijn, zijn gemeenlijk Sterke en

veerdige Menfchen j Maar die aan beyde zijden

Slinx zijn, zijn fekcrlijk Loom-Aarfen en trage

Menfchen. Dat het in de Opvoeding yder vry

Waar Slinx of Regts te zijn , 't is fckcr datmen van

bcyds cén groöte menigte fou vinden t Maar hoe

L groo-
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grooten ongemak dit fou geven in 't arbeyden en

famen Leven , dat kanmen alderbeft ontwaar wer-

den v^^anneermen overw^eegt hoe gevaarlijk , ja hoe
onmogelijk dat het in een Slag-Orden en in een Ba-

talje gian fou ; Alwaar Slinxe en Rcgtfe onder mal-

Jianderen in Gelederen gefchikt waren. Of datter

een Troep Slinxe tegen een Troep Regtfe Soldaten

op malkander los gingen; foo dat alle redelijke Men-
fchen om «l'aangenomen Manier genoodfaakt zijn

Regts te zijn of te werden , offc willen of niet :*t En
ware datfe alle te gelijkSlinx wilden worden En och

ofwe alle Regts en niet Siinx van Verftand waren.

Benige meenendat denoodfaak der Regter-Hand

door de Schrijf-Konft kan bewefên werden , en wy
bekennen dat het de pijne waard is , fijn gedagten

daar over te laten gaan. Doch alswy de Maniere

van Schrijven der Hebreen, die van agter na voorcn

gefchied , tot d onfe vergelijken , en aanmerken hoe

fy met de Rcgter Hand fchrijvende, 't gefchreve-

neevcn (oo agter de Pen laten , gelijk wy fouden

doen indienwe onfe gewoone Letteren met de Slin-

ke Hand Schreven ; Soo gelooven wy niet meer dar

Slinx of Regts eenig onderfcheyd in 't vermogen

fou geven , by al dienwe flcgts van Jongs aan die ge-

gewoonte aan namen. Te meer werden v/y daar in

beveiligt , alswe nauwkeurig op de trek der Lette-

ren agt geven ; Want men fal bevinden dat fommi-

ge geheel endc mecft ten deel na de Man, en fommi-

ge van de Man afgehaald moeten werden , fchoon-

men die ook met de Regter-Hand maakt , en dien

volgende blijft de behandeling tot de ftand en mo-
gcntheyd der Handen onverfchilligh.

trmen.
jy|^j^ j-^j^ voorts de E R M E N aan 's menfchen

Lichaam aanmcikkcn als twee Hand-boomen of

Spee-
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Speeken, met welke hy alle fijn verrigtingen uyt-

voerd ; Waar ontrent de Handen de nette gteep

en wel voegfame behandeling , en 't geweld der be-

fticring , den Ermen en Schouderen toevertrouwd

\%. Want de meefte Muskeien die de Hand bewe*

genzijnindeErm.en; En die van de Ermen meeft

in de Borft , en aan de Schouderen gelegen \ Alswe

naaktelijk in den Dienft en Maaxel der Muskeien en

Beenen op'teynde van dit Boek zullen zien. Het

gedeelte onder de Ermen datmen de Oxfelen oxfclcü.

noemd, isHol-agtig, Slapen Veilig, en feerme-

gaande en gedwee van Vlees ; Op dat het Tonder

aanftukken te gaan , Snel , Lang en op menigerley

wijfê fou konnen lijden, dat fich den Erm bewoog

:

Waarom dat het dan ook in de Volwaflehe , en die

toe veel Arbeydens bequaam Werden , met Hayr
bcwaftjOm daar door foo wel het fmerten in 't fwce-

ten, als het aanftukkcn vrijven te Verhoeden. Die

op de voor-beteekenis der Ermen gelet hebben j

maken ons wijs , dat fterke en wei-gelede Ermen %

een blijk van goede en vcrftandige Menfchen is.

Dunne Ermen houdenfe voor fwakke Menfchen j

Doch de Volle en Dik-Vleefige , zijn botte eti

Onleerfamc. Daar worden fomtijds Menfchen met

foo Lange Ermen gevonden , dat de Handen aan de

Knycn raken ; Defe houdmen fterk van Aard, maar

"Wat heersfugtig. Korte Ermen heeftmen voor een

teeken van twiftgierigheyd , en een die Onwetent-

heyd lief heeft , gehouden.

De Borsten ofMammen zijn onderfchey- Maaxel en

den in fatfoen en sebruyk ten opfigt van Man of P'^''^^"'"

Vrouw, maar de plaats IS de fclve. En alhoeweUe dciManceri»

in de Mannen van geen gebrüyk fchijnen, noch-

tans fchijnenfeom degelijkheyd van 't Mcnfcheüjk

La Ge»
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Geflagt tot den uyterften Trap te brengen \ aan

be) de gemeen gefteld. De Mammen zijn infonder-

heyd aan de Vrouwen , om veel noodige Reden in

de Borft gefteld : Soo om de naby gelegentheyd

van het Hert daar de warmte , door de opfieding

van 't Bloed van daan komt; Als om de Schoon

-

heyd van den Boefem te vermeerderen : Gelijkfe

ook daarom van vele voor een gedeelte naakt gedra-

gen werden. Ten derden is defe plaats bequaam tot

Vrouwe de Kinder-zooging. Want de Kinderen door de
* Moederlijke Ermen om-Ermd , konnen feer ge-

makkelijk daar aan geleyd , en met de Handen en

Oogen fonder inoeyte geregeerd , en op verfchey-

de wijfe > het zy fittende , het zy ftaande en gaande

waargenomen werden. Aan geen Geflagte van Die-

ren fietmen deUjers of Mammen foohoog aan de

Borft, als aan het Menfch- beeld, uytgenomen aan

de Apen ; Om datfe even als de Menfchen hun Jon-

gen met de voorftcPooten (Ermen had ik fchier

gefeyd, om datter niets beter een Menfch gelijkt dan

een Aap , een Boer en een Papegaay , ) opnemen en

aan de Vlam leggen. De Mammen zijn twee in ge-

tal , om foo d'een befchadigd mogt werden , d'an-

der fou konnen dienen ; Als mede om de gelijkftan-

digheyd der plaats dicfe bekleeden , want maareen

zijnde diendcfe in 't midden te ftaan •, gelijkwe aan

de Neus, KinenSchamelheyd fien, die om datfe

enkel in getal zijn , niet op zijde maar vlak in 't mid-
schoonheyd Jen geplant zijn. De Vrouwe Borften zijn rond
der Boiftcn, g

'^ '

j j Ui
van rorm , en vertoonen de gedaante van een hal-

ve Kloot; En foo zijnfeop haarfchoonft. Som-
tijds , en infondcrheyd aan de zogende Vrouwen ,

hangenfe van wegen de fwaartc der Melk neer-

waarts: Ook zijnfe aan de Vrouwen gemeenlijk
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^footei* én meer neerhangende don aan de Maagden;

die vcelfints wat forgvuldiger zijn defen Huysraad

wel opgefchort te dragen, en wonder veel daar mede

ophebben, 't Geen de Kinder krijgende Vrouwen
niet geern doen , om dat het haar eenigfints hinder-

lijk is in de Zog- teeling; Gelijk dan ook wanneer

de Vrouwen haar Borften van de Moeder- IVl elk

willen opdroogen , de felve al van 't begin der Ba-

ring , of kort daar na , beginnen op te fchorten

»

en vcrdroogende Kruyden daar op leggen In fom-

mijje warme Landen vindmen Vrouwen onderde „ ,

Wilden , die fulke groote en neerhangende Borften Boiikn,

hebben, datfe die op hun Schouder konnen wer-

pen , en de Kinderen agter op den Rug fittende

,

daar aan te Suvgen geven ; En van de Kinderen niet

anders behandeld werden , dan of fy een Moezel of

Sak-Pijp te regeeren hadden. De Taal-fifters maken
ons wijs dat Mamme ofMemme by deGriekenM^-
x.e genoemd werd , en dat daar van A?jiaz.on , als of-

men fonder Mammen feyde , afkomitig is. En ge-^

lijk de Kinderen van wegen de Mammen, haar

Moeder Mem , of Memme noemen ; Soo is de

Naam Meyfen of Mayfen , na de Mammen die het

Vrouwen Gcflagt byfonder eygen zijn , van het

Woord Maz.e , aan 't Vrouwvolk die Dogteren en

Dienft-Meyden zijn, gegeven. De regte groote

der Vrouwe Borften , kanmen om Schoon te zijn ,

niet net bepalen, doch men oordecldfe aan de Maag-
den groot genoeg, wanneerfe een goede Hand greep

vollen konnen. 't Is qualijk te gelooven,alhoewel het

Schaliger verhaald, dat hy Meysjens gefien heeft, die

de Borften op den Buyk hingen. De Borften die

laag en ver van de Borft afgcfcheydcn hangen,

plagten de Tronie- kijkers voor Vrouwen van een

L 3
wrce»
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wreeden Aard te houden. Doch als de Borflen wet

gemaakt zijn , en een matige groote hebben , geven-

fe een volmaakte Natuure te kennen in Man en

Vrouw. De Borften en groe)^n van begin aan niet

als andere Deelen des Lichaems allengskens , maar

alfTe beginnen vpor den dag te komen , nemenfe in

een Jaar meer en fchielijker toe , allTe in al den tijd

tevooren gedaan hebben. De Maagden die ver-

maak fcheppen in wel Gcborft te zijn , weten fulx

door een Hand-grecp veel te bevorderen : Want
wanneer fy de felve met de Hand dagelijx vrijven

en wel om fchommelen , foo brengen fy te \veeg dat

de vogtigheden die haar in de felve onthouden, meer

aan 't giften raken en de Dorsjes uytfetten. Wan-
neer de Borden ftijf en Natuurlijk vol gefpanncn

flaan , gevenfc in de aanpars van betafting een ey-

genc aangename voeling , ook aan de Hand van de

gene die d'aanraking doet» Gelijk dan ook de wel-

varende Vrouwen , om 't vermaak datfe in 't Suy-

gcn der Kinderen voelen , te vermeerderen ; de lel-

ve met haar malfe Smurfjes dikmaal tegens haar

Melk volle Ujers aan donfen. De Tepel ftaat oti-

trend in 't midden van de Borften,en is aan deMaag-

den gemeenlijk wat vuurig rood , maar aan de

Vrouwen J-oodverwiger en bleek. Doch aan de

on-vrugtbare , ofdiemen Quencn noemd , en veel

eer flappe en ycrflenfte Vellen dan Borften hebben

,

hy na fwart. De Tepels werden ook aan de Mannc-

Borften gefien, om de gelijkheyd van 't Mensdom »

alhoewelfediceygentlijk niet van nooden hebben.

Doch fyzijn watkleynder dan die der Vrouwen,

alhoewel fommige tegen een Deerne wel konnen

Monftcren. En daarom noemd Atigujiïnui de Man-
ne-Borften een Schoonheyd fonder gebruyk. Die

ie
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de waarnemingen van veel Genees- Meefters , en on-

derfoekers van de Natuur wil na fporen , fal menig-

te getuygeniflën vinden van Mannen en Maagden,
ja van Kinderen die overvloedige Melk uyt haar

Borften quijt wierden. Daar is elders een Land

,

daar wanneer de Vrouw van een Kind verloft is , de

Man gaat te bed liggen en de Kraam uythoud. Het
istegelooven dat foo defê Gekken de grillen in'c

Hoofd krijgen om felfs ook Kinderen te baren , dat-

(e dan ook mogelijk geen gebrek van Sog fullen

hebben. Want om dit malle Wij ve-Praatje , met
eenigc Agtbaarheyd te onderfteunen , foo konnen-

we hier een Voor-beeld aanwnfen dat den Ontledef

Alexander Benediólus verhaald : Namelijk dat een

Man fijn Vrouw verlooren hebbende, een Jong
Kind van haar aan fijn Been hield ; die het felve om
wat te ftillen , fomtijds aan fijn Eorft-Tepels te

Lurken ley; Door welke Suygen en trekken met-

ter tijd foo overvloedig Melk in fijn Borflen viel

,

dat het Kind daar van volkomen gevoed wierd. 't Is

ons werk niet hier Natuurlijk over te redeneercn >

dien Autheur mach het benefFens Lataetnïus , Ban-

hinus , Sennertm en andere , goed mdken. Maar wy
gciooven ondertufTen , dat nadien de Knegtjes , en

de Mannen dikwils eenig vogt uyt de Tepels druipt,

of daar uyt kan gedrukt werden, dat het gcbruyk

der Manne-Borflen ncffcns veel andere Dingcn,mo-

gelijk noch niet geheel bekendis. De Tepels zijn

voorts ntet een roodverwige Krans omfchrcvcn >

die in de Zogende Vrouwen bleek of vaal , en mcc
den Ouderdom by na fwart word.

De Mannen die eenigc Bultigheyd aan de Borft

hebben, zijn vanouds voor niet al te wijs, of voor

^mpeleVcrftanden gehouden. Een groote brecde

L 4 Borll
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Borft die meerBeenig dan Vleefig is, werd Vböt

een gemeen teeken van fterkheyd gehouden. Een
wel Gevleefde Borft , fietmen veelfints aan vrees-

figtige en botte Mcnfchen. Mannen die een fagte

Lobberige Borft hebben > zijndikwilsonbefchaamd

en wat Vrouw- a<^tig. Gelijk ook die daar hangen-

de Borften by heb.ben, gemeenlijk Dronkaarts zi;n.

De Oude Tronie-kijkers plagten een nauwe Borft

cii Buyk voor een teckcn van hoog Verftand en goe-

den Raad te houden. De Borft met Hayr bezet,

geeft behalven fterkte der Natuur, loofen Raad en

hoogmoed te kennen; Ja daar het overvloedig van de

Borft tot op de Buyk bcgroeyd is , plagtmen voojr

een gewis teeken te houden van Menfchen die On-
ftandvaftigjligt van Sinnen,en fonder Religiczijn.

Maaxd en Den B u Y K is fouder Becnen en met veel Vliciên

deu"iiuyk. cn Muskelen als een breed KuiTcn , of Sak gemaakt

,

en onder de Borft geplant ; Sy kan fich nu wyer en

.dan nauwer uytfetten : Waarom die met veel Lap-

pcn^Vliefen en Muskelen gemaakt isjOok en was ee-

ne Muskcl niet genoeg, om d'uytperlTing der onrey-

nighedcn te bevorderen;Of de Borft in het Hoeften,

XTytwaaiïemen , Sugten, Roepen en andere fterke

Doeningen die als uyt de Holligheden des Buyks en

Borft moeten uytgedreven werden , te hulpe te ko-

men. En op datfe fulx makkelijk en fonder pijnelijk-

heyd fou konnen doen , zijnder rcgte , dwerfê , en

fcheuyns liggende Muskelen in den Buyk geordi-

neerd;Die haar bewegingen verfcheydentlijk konnen

. t'famen fpannen^om door het tegens den anderen aan

te wellen , na binnen en na buyten te werken , de ge-

feyde Dienften te doen. Wanneer de Buyk- Muske-

len door een KonvuHive beweging heftig worden

in getrokken, werden de Vrouwen ligtelijk van een

over-
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overval beIoopen,diemen onder die fwakke Vaatjes

.

Opftijging, ofhet Moer-fpul in de Wandeling noemd.

Men geloofd dat in defe Verkramping ,de Muskeleti

van den Buyk de Ingewanden dapper perflen , en

d'In-ademing belemmeren , waar door dit Geflagt

veelfints met een flauwe Pols , en als voor Dood
ligt. En om dat in dit Onweer de Muskeien van de

Strot ook niet vry gaan , foo ifler benauwtheyd

,

die hen fomtijds doet op-vliegen en Loeyen offe

verfmagten fouden. Vele Genefers meenen dat de

benauwtheyd diemen Nagt-Merry noemd , om
datfê de Menfchen meeft des nagts in de flaap komt
berijden, niet veel hier van verfchild. Want als

degefeyde Buyk-Muskelen tegens wil en dank foo-

danig werden ingetrokken dat het Middel- fchot

door fijn Natuurlijke beweging , die Perfing niet

kan wederftaan , foo werd den Menfch feer be-

nauwd } en foo befwaard ^ ofhem honderden pon-

den op 't Lijf lagen, fulks datfe haar niet roeren,

noch geen geluyd konnen flaan. Het Niefcn werd

ook groot-deels door een fchieiijk tTamen-trekken

der Buyk en Borft-Muskelen uytgevoerd. Want
foo haaft wy eenige pooging tot het Niefen krijgen ,

foo bereyden haar de gefeyde Muskelen , en wy ge-

voelen datfe gefwind na binnen getrokken werden >

om een te vecrdiger uytdrijvinge der Logt te doen :

't geen by na als het uytfchudden van een Kleed ge-

fchicd;En fomtijds foo heftig en met fuiken gedniys

gefchied, dat fnot en quijl te Neus en Mond , en by
ongeluk wel een Kraak-Windje van agter uytfpat»

Dat ons in't veel ofovermatigLachen fomtijds den

Buyk feer doet , fulks gefchied alleen om dat in die

daad het Middel-fchot met te grooten geweld na

binnen gedreven werd , en onfe Ingewanden te

L 5 fterk
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fterk Dringd ; En gelijkwe in fuiken geval gewoofl

zijn de Perfing met de Handen dikwils in te too-

Tncn ; Soo fegtmen daar van ook : Wy Lagten dswc
tnfcH Buyk^moeflen vafi houden, ll^ Lagten my fchier

tebarften, enz. En alhoewel den Buyk veel Edele

Dcelen in haar bewaringh heeft i a!s namelijk de

Maag , de Darmen , de Blafe , de Lijf Moeder en

foo voorts in de Vrouwen , foo heeftfê c^cn Maker

nogtans van vooren om veeleRedenen niet met Been

voorfien : Eerftelijk om dat de meefte Deelen die in

den Buyk zijn , niet altijd defelve grootte hebben 'y

Wantfedoor de ingenomen Spijs en Drank dikker

uytfetten , en daar na wederom dunner werden

;

Datfeer ongemakkelijk fou vallen, byaldien het

Buyk- Leer nier rekken kon : Ook foudet met de

Formeering en aanwas der Kinderen niet overeen

komen , die van een feer kleyn , ja by na onfienlijk

beginfel , binnen 7, 8 , en 9 maanden , tot een ta-

melijke groote Klomp gebragt werden: welke Aan-

was , en ter Weereld-brcnging , met een Buyk die

metBeenen geftijft of bezet was, geheel niet fou

konncn gefchieden. Nu even als alle de gefeyde

Deelen van den Buyk , met het geen daar binnen

beflotcn is, geheel ontbloot zijn van Wapen tuy-

gcn , en cgter in veel gevaar zijn , om dagelijx Jam-
merlijk en Doodeüjk Gequeft of bcfchadigd te

werden , daarom heeftfê de Goddelijke Voorfie-

nigheyd aan die zijde geplaatft, alwaar fy twee

Gauwfiendc Oogcn totWagters, en tweeErmen
en Handen tot Befchermers heeft.

Ariftoteles oordeelde dat die t^ene welke een groo-

ten en hangenden Buyk heeft, Dwaas, Hooveerdig

en Onmatig is. Andere hebben fulkeBuyken van

Onkuysheyd befchuldigd. De Hard-Gcbuykfc
lijn
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zijn vcclfints Gulfig en bot. Een (agten ïngedruk-

ten Buyk geeft de grootheyd van 't Gemoed en

Deugd te kennen. Mannen van goed Verftand en

groot Oordeel , hebben gemeenlijk een middel-ma-

tigen Buyk.

Den Navel ftaat in *t midden van den Buyk ,
ï^'*"'' ^«5

en fchijnd alleen fijn gebruyk te hebben in de For-

meering in 's Moeders Lichaam : En dat foo om
't Kind aan de Moeder vail te houden als om door

des felfs Strengen gevoed te werden ; Namelijk foo-

danigen Voedfel als'er van nooden is tot d'uytbot-

ting en beftendigmakingh des Lichaams , ofalle de

Deden daar 't Lichaam uyt beftaat; En mogelijk

niet foo feer tot foodanigen Voeding als de Jonge

Vrugt noodig heeft om te Leven. Want ook veel

van de hedensdaagfe meenen dat een Kind in 'sMoc-

ders Lichaam meefl door de mond Gefpijft werd ;

En befluyten fulx om darter Spijs in de Maag en

Darmen gevonden werd, wanneerfe Kinderen in

de GeboorteDood gemoffeld , komen te openen

»

Gelijk'er ook gevonden werden welke meenen dat

de Jonge Vrugt wel op drie Wijfcn gevoed weixl

,

namelijk door de Navel-ftreng-Aders , die uyt de

Moeder-Koek het Bloed en gyÜge ftof in de Lever

brengen. Ten tweeden door de Huyd , en ten der-

den door deMond.Enfy meenen dat de fijnftcDeel-

tjes van het Vogt in welk de Kinderen fweven , niet

onverftanelijker tot Voedfel door de Huyd kan in-

gaan , als de Vogtigheyd der Aarde door de Schors

en Wortelen der Boomen en Planten in trekken

kan. Sommige Geeflen hebben gedreven dat onfe

Voor-Ouders Adam en Eva fonder Navel eefcha- of Adam en
.. -

t-^ % n Ir» Eva OOK met
pen Zijn : En ftellen tot Grondvelt van haar R.e- een Navel

den , datfe buyten de gemeenc xnenfch-Teeling
jjjn*i*"'^^°

voort-
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Voort gebragt zijnde, niet meer eenNavel nodig had-

den dan dat de Vogelen in 't begin der Scheppingh

eerft Eyeren geweeft waren. Gelijk dan ook eenige

Geleerde fommige vermaarde Schilders, als Raphel
d'Urbin enMichel Angelo en andere hebben berifptt

datfe Adam met eenen Navel in hare Schilderyen

vertoond hebben. Doch de Reden, die wy aangaan-

de de Borften enTepels hebben by gebragt,welk foo

wel aan de Mannen als aan de Vrouwen zijn gege-

ven > op dat het Menfchelijk Geflagt malkander op

't uyterfte fou mogen gelijk zijn , kan onfes agtens

de Queftie genoegfaam goed maken.
Buyk geeft Hct fchijnd ons eenigfints toe dat den Navel , de

hcydWn een Schoonheyd van den Buyk feer helpt vermeerderen.
Vrouw- jnfonderhcyd wanneer die niet te groot uyt puylen-

de , nochte te diep-puttig mgevallen is. t Pait de

Schilder-Kunft feer wel , darter een byfondere Pro-

pcrheyd aan denBuyk vanMaagdel ijkeVrouw-beel-

den werd waar genomen ; Gelijk fulx ook by d'An-

tyken wel verftaan is.En jan de Bolonje heeft inJiet

Maagdelijk Beeldeken van fijn Sabinfe Roof , ook

getoond hoe veel Schoonheyd de welGepropor-

tioneerden en Eelen omtrek van den Buvk , tot een

naakt Vrouw-beeld toe brengen kan. Om in de

Schilder-Konft alles te volgen dat natuurlijk is, fou-

men den Buyk van een Moeder-Vrouw , dat is , die

gebaard heeft , de Schoonheyd van een Maagdelij-

ken Buyk niet mogen toevoegen : Doch den Schil-

der moet foo verftandig zijn , dat hy al wat ongra-

celijk in 't Oog is, zedelijk bcdekke, of willens

\'Oorby gaat : Wetende dat de Dingen die in 't Le-

ven felfs haar Schoonheyd verlooren hebben , hun
niet al te voegfaam van de Teyken-Kon ft laten be-

handelen ; Want (y zijn na haar uytwerking alleen

ver*?
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verwijtingen van de Onvolmaaktheyd der Dingen

,

diemen geerne in fijn vorige Glans behouden had.

Daar is noch een Kopie van een Brief onder de Sna-

ken onfês rijds voor Handen , waar in een Vrouw
aan haren Man die na Indien gevaren was, klaagt,

dat de geheele Schoonheyd van haren gladden Buyk
na haar Kraanritijd bedorven was, 't Schijnd dat die

Sottinne niet gedagt had , datmen op fuiken Water

fuiken Vis vangt. Daar zijn noch veel Tafereelen

en Printen in wefen , daarmen den Navel van den

Buyk duydelijker door de boven- Kleeden fiet Ijeei?

Speelen , dan ofde Beelden naakt waren. Indien die

Meeflers noch Leefden, ik wouw haat vragen waar-

om datfe de reft van den Huys-raad daar niet me-

de lieten door heen fien ? Seydenfe dat de Zede-

lijkheyd die Leerde dekken : 't Is wel , wy fouden

quaad worden foofe anders feyden ; Want wy heb-

ben ook altijd Gelachen om die afluynige dragt der

Stvans- Hanfen , en Hoofcn-Latfcn , diemen felfs

niet gefchaamd heeft tot Frankfort op fekerKerk-

Hof aan de twee Gekruyfte Moordenaars opGoI-

gotha toe te paffen , daarmenfe niet anders verbeeld

fiet , als ofJcrufalem in Swaben- Land gelegen had :

Voorwaar een Botte en Schaamteloofe misilag.lNlaar

laat doch de voorgemelde Geeften ons eens feggen

hoe 't met de Verflandigc en omfïgtige Schilder-

Kunfl beftaan kan , het mindere dat Natuurlijk

niet en kan geficn werden te vertoonen ; En het

meerdere dat volgens haar maniere niet en kan ver-

borgen blijven , te bedekken, als ofter niet en was.

Sckerdiefoonauwcn uytvoerig willen zijn , datfe

felfs de Muskeien , ja de twijffelagtige Spiertjes door

de Kleeden heen vertoonen , hebben hier geen ver-

Handig Voorwendfcl dat hun Konlleloofe Naakt-

heydLoflijk bedekken kan. En
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En hierom gaan wy ook het Maaxel en Dienft der

Schaam-Deelen met voordagt voorby ; op dat nic*

mand en geloove , datwe de Dingen die voegfamer

gedekt blijven > buyten nood hebben willen ont-

dekken ; Gelijk dan ook die ftofFe eygentlijker tot

de Genees-Kundige Anatomie, dan tot de Schil

-

deragtige Menfch-kunde behoord. Dit mogenwe
in 't voorby gaan aanmerken dat een heel groot en

onbefchoft Teel-Lid een teeken is van kleen en bot

Verftand. Gelijk mede onder de Dieren , de Elels

geen van de kleynfte hebben.

De D Y E N en Beenen dienen in 't algemeen om
den Menfch in 't gaan en ftaan als ftutten en Kolom-

men te onderfchragen j En op welk het geheel ge-

wigt des Lichaams draagd ; En van d'een na d'an-

der zijde over gefondenwerd. Ja het zijn de fte-

vigfte Werk-tuygen waar door een Menfch Loopt

»

Springt, fig ophoud , en Sterkte uytvoerd. En wan-

neer een Menfch eenig ongemak of Verlamdheyd

aan de Heup ofDye-Leden heeft ; Soo is hy daar

door merklijk in fijnKragtenGankverfwakt. De
Dieren die fterk moeten loopen en Springen , heb-

ben gemeenliik vafl: Gevleesde Muskeien en taye Pe-

fen aan de Dyen ; alsmen in 't ontleden van Paar-

den , Herten , Hafen , Kik-Vorffen , Springhanen ,

en veel andere groote en kleyne Dieren ontwaar

werd. Die de lekkere beetjes weten te vinden , ful*

len d'agterfte Deelen van een Haas , niet voor het

Kortfte en Malsfte Vlcts kiefen. Allioewel het aan

een Schapen-Bout veclfints een andere ondervin-

ding geeft. Beenigeen wel Gemuskelde Dyen paf-

fen voornamelijk aan de Manne-Feeldcn; Doch
de Vrouwen hcbbcn'ronde , Poefelige en Vleefige

Dyen j Die dunne Dyen hebben, zijn Liefheb-

bers
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facrs van Vrouwen^ maar hebben een teer en fwak

Lichaam. Daar is een Gladiator ofRbomfe Scher-

mer voor handen, en ook in Play fter na gegoten, die

fterk en Mannelijk van Oyen , en fnogger van Bee-

nen is Die de Dyen ruyg en Hayrig hebben , zijn

veclfints derccle Menfchcn , de Satyrs in Geylheyd

gelijkende. De Beenen zijn door het buygende Lidc

van de Knyen aan den anderen gehegt ; En buy-

gen {ïg maar alleen na die zijde , die den Menfch

tot den Gang, tot het Sitten en tot het Knielen

voegfaam is. En fy en kan haar ook noch ter zij-

den , noch na vooren in buygen : Want Too by al-

dien de Knye loo wel na agteren als na vooren , of

na een van bey de zijden buyghlijk waar, 'tfouw

den menfch onmogelijk zijn ,
geknield of gevallen

zijnde , wederom op te ftaan. Gelijk dat uyt het

maaxel en de Samen-Koppeling der Beenen , hier

agter kan geüen werden. Porta teckend uyt d'Ou-
de Menfch kundigers aan , dat die Korte Beenen

hebben , veeUints quaadwillige Menfchen zijn , die

haar ook in 't quaad doen van andere vermaken.

Van Selimus, deSoon vanBajazet de tiende der

Turkfê Tyrannen , getuygtmen dat hy Eang van

Perfoonwas, maar heel KorteBeenenhadde; zijn-

de een Verrader en een onnatuurlijk Hoereerder ^

felfs met groote afkeerighcyd van de Vrouwen. De
Latijners noemen het Scheen- been TyVia,, en fbo

ook een Fleuyte : Om datmen eertijds Fleuyten

van de Schenkels of Schenk-Beenen plagt te maken.

Hier van fcgtmen tegen een Spille-Been : Gaat niet

voorby de Fluyte-makers deur, ghy foud geklup-

peld werden. Dikke Scheen Beenen , vertoonen

een Eelhcydvan Natuur; Sterkteen Wreedhcyd.

Doch de klcync en fagte Schenen , Swakhcyd en

Der-
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Dertelmoedigheyd. De Knyen dik en rond ïtièt

Vlees bewaflen
,

paft de Vrouwen beter dan de

Man-beelden , die de Knye- Schijfonderfcheydent-

lijker moeten door fpelen. Knyeh na binnen gebo-

gen , of die in 't gaan malkander fchijnen aan te

jftooten , zijn veelfints een Kenteekcn van Vrouwe-
Liefde , en van een Wijfagtigen Aard : Eenige

Genees-kundigers feggen dat de Kromme Beenen

een Natuurlijk teekeri van Onkuysheyd zijn ; om
dat de Voeding niet na onder maar al in de midden

blijft.

öSfft d« ^^ Voeten zijn als de Planteri of Bafimen-

Jvoeten. ten van 'tgantfche Lichaam, om 'tfelve daar op

in 't gaan en ftaan , en in allerley beweging te dra-

gen ; En den gang dooreen roerlijkLid rcgt-Lij-

nig en wel gefchikt te maken ; \ Geen wanneer dt

Voet onbuygfaam waar aan het Been gefet , onmo-
gelijk fouw konnen gefchieden : Alsmen fiet aan

de geen die op houte Beenen , of op Stelten gaan.

Waarom de Voeten haar dan ook noch meer dan

op ecne plaats konnen baygen ; En het Been agter

en voor , Korter en Langer konnen maken , na dat -

fê agtcrwaarts of voorwaarts omgebogen werden.

Als de Schets der Gebeenten uytvoerig roond. In

allerhande gevoeglijke Gang , het zy effens Vlocrs

,

of op , of afklimmende , moet de Hiel fig altijd van

agtcr opligtcn , en de Bal van de Voet met de Too-
ncn , als de grond ecnigfints drukken , om by wijfê

van ftooting het Been en de Voet opwaarts te du-

wen en de voortaan? te bevorderen, 't Gecnwé
klaar konnen fien aan de Menfchelijke Voet Ipeu-

rcn , die in effen gevallen Snee , Sand , of Kley-

flijkige wegen gemaakt zijn. Daar de voor- Voet

gemeenlijk dicpcrdandeHiel ofagtcr- Voet in ge-

drukt
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drukt zal gefien werden , iiilonderheyd wanneeN

men die met bloore Voeten begaan heeft j En de

Hielen werden noch minft in fulke Tporen gefieri >

die met fnel loopen gemaakt zijn. Anders maken de

Hielen door de hooge en harde agter-Zool der

Schoenen , een diepen indruk. En dufdanige Spo-

ren der Voeten hebben menigen Schelm beklapt-

De Vlugtehngen die wijs zijn-, doen de Schoenen

üyt , en loopen Barrevoets , oni op 't Spoot- mindet

betrapt te werden. "ÖcBeeren zijn foo loos, datlê

ontrent de Hollen van hun verblijf komende , altijd

agterwaarts daar in gaan ; Om de Jagers te verbijfte-

ren , datfc hun Logimenten , op hun Spoor niet Ton-

der verdwaling na en gaan. Het Spreek-V/oord t

Hjfligte fijnHtelefiy isbuyten alle twijffel van defe

V oet- ligting afgekomen , alsmen wil te kennen ge-

ven dat ymahd ons ontloopen of ontgaan is buyteli

vt-rwagting. En feker, 't is onmogelijk fonderde

Hielen te ligten , te gaaan , en noch minder kan fuU

In 't loopen nagelaten werden. Seker Bouwkundiger
van een VVijs-Neus gevraagt zijnde, waarom doch
de Kolommen een Hoofd, een Hals en een Romp
na de gelijkenis van cén Menfch toegcfchreven wer-

dende , ook niet tWee Bafimentert ofVoet-Leden >

als de Menfchen gegeven zijn ? Antwoorde : De
Kolommen hebben maar èeh Voet noodig om vaft

te ftaan ; De Menfchen tv^ee , om feker te gaan j

Maar de Gelden , om niet iangs (ïradt te loopeu , had-

dender nutter geert als een van alle drje. In de Voe-
ten der Menfchen (ietmeri groot verfchil , foo aan-

gaande de Proportie als Bevalligheyd > welke meer

mdeSchildcrkundedanin *t Leven in aanmerking

komt , om datfe meeft gefchoeyd, dat is bedekt

onder de Bezadigde Volken gefien werden. Dus

%l heeft
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heeft den eenenMenfch groote dikkeVoeten,den arf-

deren fmalle lange Voeten. Daar zijndcr die kleyne

vetteVoeten hebben,en v/ederom die magere krom-'

me gebogen en Kruys-Voeten hebben, Kkyne cir

teere Voeten, zijn tamelijk Bevallig , maar zijn

geen teeken van fterkte; Aan Vrouw-beeklen zijn-

fe een Schoonheyd wanncerfe blank zijn. En de

Turken en Chinefcn , prangenfe van Jongs aan in

eiige Schoenen , omfe 't groeyeiT aan de Meyskcns

te benemen. Wel gemaakte Voeten , vertoonen

fomtijds een Man van goed en Eel V erfland. En ge-

lijk de Voet een gemeene Werk maat is j na welk-

men by de meefle Volken alle gereguleerde dingen

bearbeyd , foo fegtmen ook , wanneermen van den

trant of regel, volgens v/elk een ding uytgevoerd

werd , fpreekt , 't fal op die Voet voortgaan : Laat

het op die Voet gefchiedcn : De faak is op een Goe
Voetgeücld. enz. Malle Gekken , en die verkeer-

de Liefde onder de Navel broen , hebben gemeen-

lijk dikke en hooge Voeten. Die kleyne en vette

V oeten hebben , zij n felden Menfchen van een be-

leefden Aard. Lange Voeten belooven ook niet veel

goeds. Alfler wat groot by vallen, feggendeSr,

Kri fpi i ns Kinderen in 't nemen van de Maat , tegen

de fulke dikmaal ; Heer , je hebt een kleyne Voet >

maar jou hiel zit wafver vanjeTeen. Dit Loopje

word haar indagtig gemaakt , om dat het hun fcha-

delijk in 't Leervak; Want fy ftenender fomtijds

by , alsoffe met rekken en trekken van 't Leer om
haar fchade in te h^lcn , aireede bcfig waren, Die
Knobbelige en Holle Voeten hebben , zijn dikmaal

Menfchen vanquaad verfland; En foo men 'tuyt-

wendig fien kan boodfchappenfe felden wat goeds»

De Teenen der Voeten hebben ook fomtijds een

af-
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afdrukfel van ymands Natuurlijke Zeden; Groot-

agtige Teenen en wel Geproportioneerd , fietmeii

veelfints aan Menfchen van goede Zeden, Men-
fchen van kleyn Verftand , hebben dikmaal korte

en Dunne Teenen , en die Lang en Dun zijn , zijrt

fomtijds niet een Hayr beter. Doch die Kort en

Dik zijn > zijn gemeenlijk Onvoorfigtige, Wilde

en Ligtveerdige Vinken. Als de Teenen matig van

den anderen gefpreyd zijn , men magie eenigfints

tellen onder de Luyden die geern Kallen , Danflen

en Quinkeleeren. Die heel geflóoten Teenen heb-

ben , zijn vrees-agtige Menfchen. Die omgekrom-

de Teenen hebben , vallen foo Schaam-agtig datfe

haar Oogen met haar Hemd wel toedekken fouden:

En fulx plegen d'Oude Tronie-kijkers ook van de

kromme Nagels te voorfeggen. Doch als de krom-

me Voet-Nagelen wat Lang en Smal zijn , 't is te

vreefen , dat fulke Menfchen quaad en wildaardig

zijn. Ronde Nagelen heeft aan menige fijn Hoer-

agtigen Aard beklapt. Seer Korte en Swarte Nage-

len zijn 't Wapen van een Schelm. Witte en wat

Geel-agtige Nagelen geven een wel gefteld Gemoed
te kennen , foo 't anders waar is , dat de Nagelen

des Menfchen haar gemeenlijk fchikken , foo als de

Natuur gefteld is. En gelijkwe gefeyd hebben dat

de Beenen en Voeten met de Dyen de voorname

Werk tuygen van de Gang zijn, is 't niet buyten

den Haak , hier ook yts van de verfcheyde Swier

en Kadans der Menfchelijke Gang te fpreken, en yts

uyt die verfcheydentheyd aan te merken. Voorwaar
de Gang der Menfchen is foo verfchilligh , datwe

malkander daar door van agter , van ver , en in 't

Schemer-ligt en Avond-ftond uyt malkander we-

ten ie onderfcheydcn. Welke verfcheydentheyd

M z groöc-
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groot-deels afhangd , of van de Voor-beelden die

ymand volgd ? ofvan de aanwendfels > of van de fa»

menftel der Gebeenten , Pefen en Muskeien , ofvan
cenig toevallig Gebrek, of ook wel uyt laatdun-

kentheyd en Hoovaardie. Dus ftapt d'een wijd

,

d'ander nauw ; d'een gaat ras , d'ander langfaam

;

d*Een waggeld als een Broed Gans > en d'ander

Danft of hy op een Papiere Soldertje ging. d'Een

is een Dray-Eers , d'ander fteekt het gat uyt , en

verkondigd met de Kop , dat den Eers volgen fal

;

d'Een gaat vaft en feker , d'ander is Wankelbaar en

Struykel agtig Die werk hebben gemaaktom ook

uyt de fwier en Gang der Menfchen , yts van haar

Natuurlijke gcfteldheyd te voor-feggen , (want het

is by alle gemeen > ymands Leven en Bedrijf , een

Eerlijken of On eerlijken Wandel te noemen , ) die

Leeren ons dat de Menfchen , welke in 't gaan een

wijden Tred houden > veeltijds perfekt in haar Han-

deling zijn ; Ook vertoond het een Man van eenig

vermogen. Die Langfaam gaan, uyt toeval, zijn

na alle waarfchijnelijkheyd vol Gedagtcn , Maar
die fulx Natuurlijk doen , hebben een Vrouwagti-

ge Geefl. Ariftotelcs en fchijnd hier niet wel uyt

fijn Gogen gefien te hebben , wanneer hy fêyd dat

een Langfame Gang , feer wel over een ftemd met
de Natuure van een grootmoedig Man. Doch hy
kan vry gekeekeld werden , alsmender eenige blij-

ken by voegt , die de gefeyde traagheyd door een

flreck van Majefleyt verbeteren. Een Loome Gang ^

is onderfcheyden van een Langfame Gang , en is feer

ligt aan een Loom Gemoed vaft. Een vaardig en

voortvarend Gemoed daar en tegen , dreygd alleen

de Grond daar hy over f^uyft , maar en raaktfê

met de Voeten nauwlijx aan. Men heeft ons op d«

Mouw,
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Mouw willen fpellen , dat die wijd en Langfaam

gaan als een Oyevaar , gelukkig in haar doen zijn.

Dit fbuwmen voor een waarheyd betoogen kon-

nen > by -aldien d'eerfte geleyde gronden onfêr voor-

feggingen waaragtig zijn. Want de wijde Gang
geeft vermogen te kennen , en de Langfame tred

,

aandagt : Daar nu die tweederley tred , famen ge-

fhiolten werd j wat kan het anders te kennen ge-

ven,dan een goeden uytflag der Onderneming? Een
Korte Gang verbeeld een leuy Menfch. Die Wan-
kelbaar, of Waalbarkig ter Gang zijn , een Grim-

lachende en prevelende Mond en bewegende Oo-
gen hebben , geven blijk genoeg , al fietmenfe maar

,

datfe quaad-werkende Menfchen zijn; Ot'ap 't Padt

wandelen daarfê eenige bedreven parten ontwijken.

Die in 'c gaan , Dralen , ftil ftaan , dikmaal omfien

,

herwaarts en derwaarts 't Gefigt wenden zijn Wan-
trouwig , Onregtveerdig , en veelfints Overfpelig

van Gemoed. Die ftraat- vegen , dat is die gints en

herwaarts den Eers fwayen, en daar een ftatelijkc

Laatdunkenheyd en Pratheyd onder ftroyen , zijn

niet alleen groot-gevoelig van haar felven; Maar men
bevindfe veelfints Pluymftrijkers. Die haar felven

in 't aanfpreken van fatfoenelijke Luyden , Vrigg^-

len, troonen , of een ander tegen *t Lijf vrijven,

zijn als de Honden , die met C^ispel-ftaarten , y-
mand vleyen willen. Diein'tgaanna de Regte zij-

de over- hellen , geven teeken van flauwhertigheyd

»

en die -na de Slinke zijde geneygd gaan , zijn felden

heel wijs. Doch die Regt en fix op haar Koten gaan^

hebben t'eenemaal 't uytgedrukte Beeld van een

vecrdig Man , maar die wat haaftig van Hoofde
en een goed Soldaat is.

4'Agterfte Dcelen van 's Menfchen Lichaam,

M 5
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DeMenfch hebben in 't byfonder weynig Werk-Dienfl : In-

langïmwkt. voegcn fy meeftDienen om de Form van 't Menfch-

beeld te volmaken , en door verfcheyde Beenen

flijfce by te fetten. In 't algemeen is de boven-Rug

met de Schouderen bequaam om Laft te dragen ,

en geeft den Menfch een goede Form aan 't boven-

Lijfna dat die breed of fchraalzijn. Men feyddat

de breede Schouder-bladen een teeken zijn van een

Vroom en Volmoedig Man. Plato wierd om fija

breede Schouderen foo genaamd. De Schouderen

felfs die groot zijn, zijn een teeken van eenfterk

Lichaam. Alhoewel die kleyne en teere Schoude-

ren hebben , fterk van Verftand zijn , doch wat

Wijfagdg. De harde vafte Schouderen bctoonen

Deugd , maar vette Schouderen plagtmen weynig

te prijfen. Ook werden de opgeheve Schouderen

voor een bHjk van een vinnig Gemoed gehouden.

De Billen als twee fagtecnVleefige Kuffens die-

nen de Menfch om makkelijk op te fitten : Gelijk

voorts het geheel agter-Lijf diend om op te liggen :

Alhoewel het halfop zije liggen , voor makkelijker

en gcfondcr werd gehouden ; Ook om dat het de

Ingewanden minfl: benauwd : want het voorwaarts

over- liggen maakt de Borft ruymer en verfchaft

ligtvoerigcr Adem-togt. Gelijk dan ook de kort-

Borftige niet wel op den Rugge , maar beter voor-

waarts over konnen liggen ofzitten , d'Oudc heb-

ben gefêyd , dat op den Buyk te liggen of te fla-

pen , wel gefond , maar niet al te dienftig voor 't ge-

iïgt was. Van een Man die vroeg het Geligte duy-

fter werd fegtmen gemeenlijk , hocwclmen y ts an-:.

ders fcggen wil : Hy heeft te veel op fijn Neus ge-

legen. De Los-bekken en die liever flordig dan be-

(chaaft fpreken, noemen de Billen, (het zy met

oor-
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©oriofge/êyd) het Gat, ofEers-Gat : Buyten twijf.

fel komende van het onder-gedeelte der Billen , daar

de Slot Deur des Eers-Darms is, gemeenlijk Fo«-

dament genoemd ; welke opening tot de Drek- loo-

fing foonoodigals de Mond tot Eten is. Maar om
dat een reyn en zedig Menfch van fijn eygen , en

veel meer noch van eens anders uytbraakfel af kec-

rig is , daarom werd ook de plaats daar de uytdijg-

fds haar van onder ontlofTen , onder de Schaam-

deelen gerekend ; En men koud het ook voor een

groote Smaad wanneer ymand ons fijn agterfle in

plaats van fijn Aanfigt toekeerd; of als ymand op

fijn Eers kloppende fegt , Vat's vooru , of u l^ens

daar In , of diergelijke : Welke alle fchandelijkc

Aflien en vuyle Gebeerden zijn , waar mede ook
vanOuds deHeydenen in hare Dronkene Uytgie-

tingen der Overdadighedcn , de Baals , Priapen ,

Satyrs en Drek-Goden onder Vijften en Poepen ,

met on- noemwaardige Bootfen en Verkrampingen

harer Lichamen , plegen te dienen, 't Heugd ons

noch dat in fekere Stadt door 't quaad Voorbeeld

van een Appel-teef, het Eers-wijfen, onder de ftraat-

Platjes foo algemeen door brak , dat d'Overheyd

daartegen met een Plakkaat en Geld- boete moelle

voorfien. Doch 't en leed naulijx dry dngcn , ofmen
fag de Kinderen maar des te uytbundigcr daar in

voort varen; Ja men hoorde openbaar langs de

ftraat fingen ; Men mach met meer een Gatje fctten

op des Heeren Jirate , al Jlond' de Galge voor in'ijn

Beur ik fat *t 'er niet om late. La Gatje, la Gatje, &c.

Siet daar den on-inbindelijken Aard des Menfchen,

die boos is van fijner Jeuget aan. Scker gefonde Pa-

ter die v/cl in den Band maar fwaar ter Gnng was

,

cn die *t wel had en wel mogt , plagt te fcggen dae

M 4 hy
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hy van geenDcelcn van fijn Lichaam meerDïen-
ften en gemak had dan van fijn Billen. En waarlijk

a'smer wel oplet,men moer bekennen dat het fonder

Vleefige Billen ongemakkelijk zitten fou zijn.

't Welkmcn beft gewaar werd , wanneermen door

langdurige siekten uytgeteerd het Vel alleen over de

Beenen heeft behouden. Harde wel gemuskelde

Billen paflen aan een fterk Man. Vrouwen hebbei^

Vette, Vleefige en Ronde Billen.Die drooge ofver-

dorde Billen hebben , zijn veelfints quaadwilligc

Menfcheq, en Parte- fpeelders. De Apen hebbei^

ook meeft-deels verfchrompclde Agtcr-Quartieren,

By de Billen en Dyen langs ^ komtmen neerwaarts

aan de Kuyten en Hielen , die ook een klcyne aan-

merking verdienen. Hoe de Kuyten aan de Menfch-

Beenen gemaakt zijn , zal in onfe Leere der Muskc-

len hier agter gefien werden. Men fegt dat de Men^
fchen die heel Dikke Kuyten hebben , offe Swan-

ger waren, Onbefchaamde en hatelijke Menfchen

zijn. Die matelijk famen getrokken en wel onder-

fcheyden van Spier zijn , houdmen voor fterke Na-
tuuren. Doch die Rond en vol Vlees zijn, zijn t'ee-

nemaal Vrouwelijk. De Hielen verdienen weynig

opmerking ; 't en waar darmen wilde in agt nemen

,

dat Dik- Gehielde , gemeenlijk botte Menfchen >

of onguure Gekken zijn. Spotsgewijs en by ver-

noeming fegrmen fomtijds van 't Vrouwyolkje , dat

V^at ligt van Portaal valt, dat;fe Kort van Hielen

zijn. Met Kak-Hielen loopen , fegtmen , wanneer

ymand het Hammckcn op geholpen hebbende, van

elk verlaten , als een uyt gewcrl^t Peerd voor de

Honden loopd.
p,cn Rug. Aangaande de Form ofSchoonheyd van de Rug,

't en misllaat Vrouw noch Man > en voornamelijk

de
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de Man niet , dat die een weynig rond en verheven

2y ; Alhoewel wanneer die te breed , en te hoog
en krom gebogen is , beter aan 't Lichaam van een

Slaaf , of fterk Arbeyds-Man paft , als aan een die

van een Schoone en Edele omtrek moet vertooncn

te zijn. Die volgens d'Oiide Menfch-kundigcrs een

Man beeld wil vertooncn dat een vcrftandigMenfcIi

fal fchijncn , moet hem voor al geen Dik Gevlees-

de Rugh geven. Een bultige Rugh is fclden een

tceken van een goed Mcnfch» 't en zy jiet uy t wcek-

gebakkenheyd voort komt- Scotus fegt dat de Ge-
bulte wel liftig en fcherp van verftand zijn , maar

datter veeHints bedriegeric of ten minften een Boef-

jen onder fchuyid. Smalle Ruggen zijn gemeenlijk

fwakke en vreesagtigc Menfchen. De Lenden van

fterke Mannen zijn vcclfints Beenjgen vaft beklon-

ken , en men houd die gene welke Vleefige Lende-

nen hebben ^ voor botte Menfchen. Die van de

Wild lagt gcflhrevcn hebben , gctuygen dat de

Menfchen , die heel Lang van Lenden zijn , fccr tot

de Jagt genegen zijn, en die wonderlijk beminnen.

Ofdit door melijdigheyd gefchied, (want veel wild

Vee , heeft de Lende-graad ook Lang
,
) is twijffel-

agtig. Doch daar is weynig aan gelegen , Alhoe-

wel de Wild braad-Ltcrs , de Lende ftukjes onder

de wcg-wcrpelijkc beetjes niet en rekenen.

Belangende de H u y d , namelijk het fienelijke ""/<*'

Vel , datwe d'Opper-Huyd noemen ; En welk

het Menfch -beeld van 't Hoofd tot de Voeten be-

kleed en fchoon maakt; Sommigcgevoelendathct
in een Dun , vaft , on bloedig Vlieskcii beftaat , het

welke uyt OU agtigc en dikkcDampen van de ï^ou-

de des Logts foodanig (amen geronnen is ; Even
aljmen (iet dat; uyt d'opftijgcnde Rook van Warme

M \ Pap
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Pap of Bry , door de Koude daar boven op (ïg tot

een Vlies ofVeileken famen fet. 't Geen wel mak-
kelij kfl: kan verftaan werden wanneermen fegt dat

een Vlies of Vel daar uyt gemaakt werd , door dien

dat de Vogtigheyd van de boven-vlakte nyt- dampt

,

en alfoo een vaftigheyd aan-neemd. Nu nadien der

fe Opper-Huyd doorfchijnig is , en onder fich noch

de ware Huyd heeft, die doorgaans met veel Bloed-

Vaten bcfet is ; Soo verandertfe ook ligt na dat de

Vogten in het Menfchen Lichaam gefteld zijn

;

Want aldus vertoonen ons de Bloedrijke Bloofend

en rood; De Geelfugtige en Gallige Geel, ofBruyn.

De Bloedloofe Bleek ; De Doode Blauw en Peers

;

De Geworgde Vaal-Purper en Swart. De Gema-
tigde en Gefonde Blank en Schoon , en foo voorts.

En na dat het met de Gefondheyd en Loop des

Blocds, met de HerJOTenen , het Herte , de Gedagten

enTogten van 't Gemoed gefield is, daar na zijn-

we d een Dag of oogenblik Schoonder van Opfigt

en Verwe ofmeer vervallen van Gedaante. En men
moet hier aanteekenen , dat de Helderheyd van de

Huyd , en wel gemaaktheyd der Deelen , infbnder-

heyd het Aangcfigt , even fbo veel aan de Schoon-

heyd van een Menfch kan toebrengen , als een tref-

felijkcn Inboel een wel Gebouwd Huys vercieren

kan. Invoegen dat hier geen Siek-makende Blanket-

fels , noch vergiftige Smeer- Potten eenige plaatfê

konnen vinden. Dus ver van 't Maaxel én Dicnfl:

der figtbare Leden en Deelen des Menfchen-Beelds»

V. HOOFB-
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V. HOOFD-ST UK.

yan de Tronie-kunde , Krooft , en Vetr

fcheyde Sweming der Menfchen

Aangefigcen.

GElijkwein de Befchouwing van de Proportio-

nele Leden-ftemming hebben gefien dat het

Hoofd een bequame Moiuius ofMaatz^et is om het

gantfche Lichaam afte meten ; En dat het Maaxel

enDienft der uytwcndige Deelen in 't voorgaande

Hoofd-ftuk genoegfaam aangewefen is ; Soo ftaat

ons hier de verfcheydentheyd der Hoofden en

Tronien , foo ten opligt van haar Formen , als ten

aanfien van het Krooft , of gelijkenis des Wefens

,

4at is Sweming , in agt te nemen : Welke Kennis

of oeffening by fommige Tronie-kunde , by ande-

re Krooft-kiinde , en aldergevoegfaamft na onfe

meeninge, Sweming genoemd werd. Enalhoev/el

alle Menfche Tronien ten aanfien van haar Partyen

,

ofwefentlijke Deelen en plaats , malkander in 't al-

gemeen gelijk zijn , (die ook flegts in een kleyn Ge-

tal beftaan , namelijk in een generale Klomp ofom-
trek des Hoofdsj in het Voor-Hoofd, de Oogen, de

Oog- Leden, de Wingbraauwenjdc Neus,de Mond j
Deelen dc«

d'üpper en Onder- Lip , de Kin , en de Wangen i

^*"^^ '^"*

tot welkvve voor het laatfte 't Koleur der Oogen

,

ter nauwer nood mogen by voegen) ; Soo werd

nochtans de aldergrootüe verfchilligheyd diemen

fbu konnen bedenken , in de vcffcheydentheyd der

gelijkenis en Sweming gezien. Doch gelijk wy door

de Reden wel konnen toeftaan dat de verfchillig-

heyd der Wefens , tot de fanaen-Leving derMen-
"

fchca
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fchen tcnuyterftennoodfakelijkis, om daardoor

van malkanderen te kennen onderfcheyden wer^

den, en te verhoeden dat d'een voor d'ander nie6

t'elkens en wierde aangerand : Egter blijft het op-
STerfchliiig- merkelijk datter onder foo menigte honderd duy-

Tronien en fend Menfchen alffer te gelijk Leven > foo ontelbare

^^^'"rkei/i
^erfchillige Sweming des Wefens en opfigten ip de

Tronien der Menfchen te vinden is. Welke ver-

fcheydentheyd foo groot is, alifer gebrokens tuf-

fen twee Getallen konnen zijn of bedagt werden

;

dat is , volgens onfe Denkingen on-eyndig. Sulx

dat hoe na ook by toeval ofdoor Geboort-Erving ,

de Sweming van 't een Wefen , met d'een of d'an-

der mogt fchijnen overeen te komen ; Sy egter by
den anderen ^ebragt , noyt foo juyft malkander

•fullcn gelijken , ofmen kanfe opmerkelijk onder-

fcheyden : Alhoewel daar ook fommige Hiftori-

kcns en Praatjes in de Wecreld zijn , die het tegen-

deel eenigfints willen Grondveften ; doch wy moe*
ten net en volftrekcredenecren. Datmen defever-

fchillige Sweming der Tronien foo kenbaar in de

Beeflcn niet ontwaar werd , daar van werden ver-

fchcyde Reden gegeven. Buyten twijffel konnen

de menigvufdige en verfcheyde inbeeldingen , en

Gemoeds-bewegingen , fêer veel tot de Vorm-kragt

in de Swangerc Vrouwen te weeg brengen:En het is

naulijx geloofbaar hoe kragtig de gedaantens van de

Moeder fterk bedagt,de uytbottende Vrugt konnen

ingedrukt werden;ja foo.dat de Natuur dikwils haar

cygenWerk vergeet. Alle welke Denkingen enHerts-

togten , foodanig in de Beeften niet gevonden wec-

dcnde , buyten twijffel te weeg brengt dat een en dé

felvc foort malkander feer na ijelijk is,en niet als door

haar grootte , Koleur en vlekken gemeenelijk onder-

fcheyr
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fcheyden werden-Defc verfcheydentheyd in'tLevcn

waarlijk zijnde , en van ons toe geftaan , belet egter

niet t'eeneniaal , datmen de Swemingh der Tronien

tot nut van de Schilder- Konft niet onder eenige

weynige foorten of Hoofd-Geflagten fou konnen

brengen. Want geÜjkwe vooren aireede eenige ftaal-

tjes aangaande de foorren der Voor- Hoofden en Ge-

flagten der Neufen hebben opgegeven , foo fuUenwe

dat met de rcft der Tronie- kunde nu wat nader tot

de Praktij k-oeffening brengen.

Onfes agrens kanmen de Sweming der Tronien
J^f^JJfy'*

gemakkelijk vierfints aanmerken ; Namelijk in een

algemeene Sweming des Land-Aards, ofder Natie ; ^^^^^f
waar vanwe vooren gefproken hebben. Ten twee- Aaid.

den in een Natuurlijke Sweming der Geboorte door

voott-teeling en Bloed-verwandfchap , gelijk veel- der Biöcd-

flnts in de Kinderen *t Krooft der Ouderen in gehec- f^^^^^r^ ^

Ie Familien over erft, en lang voort gezet blijft : bootte,

fulx datter niet alleen geficn werden die na Vader-

of Moeder Swemen , maar daar een Sweming van

beyde in geficn word; En tot ettelijke Geflagten

fonder afwifleling ftand houd. Want de Natuur

houd feer vaft in haars gelijke voort te brengen

:

't Welk , alhoewel in veel andere Dingen gemeen,

cgter ten aanfien der Tronie-Sweming , fekerdet

gaatj Alwaar de Natuur gelijkwe gefeyd hebben,

meerder Reden vind in de Menfch-teeling dan in

de Beeften , om dat daar in de Gedagten , en dé

eygen Liefde , en dagelijkfe Befchouwing van fich

felven , en van Man en Vrouw , een groote indruk

onder de Voort Teelinge kan inmengen. En dcfé

kenlijke Swemingen noemdmen eygentiijk Krooft

;

Maar wanneer de Menfchen na de trek ea opfigt

yan cenigBceft fwierd,dat noemcrtwc enkel en alleen

S\V£-
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Sweming; Niet tegenflaande die benaming ontrent

Menfchen vergeleken , ook in gebruyk is. Ten der-

\oS^ ^^ ^^^ ^^^^ ^^" Swemihg by toeval , beftaande in een

gelijk-wefentheyd met ymands even Menfch , buy-
ten Land-Aard of Geboorte. En dan ten vierden

ifTer een Bafterd Swemingh, die halfvan 't Menfch-
Dicnswe- Krooft afgewiffeld , geheel tot de Dier-Sweming

held. Welke fóorteh van Sweming wy wel geen

Beeft-agtige Menfchen > maar Beefte- Menfchen mo-
gen noemen. En feker die fich eenigfints de Tro-

nie Schouwing heeft laten ter Herten gaan , fal niet

konnen ontkennen dat hy niet dikwils Kats-Kop-

pen , Ape Bakhuyfen , Sriers-koppen en menigte an-

dere Beeft-Swemende Opfigten van Menfchen ge-

fien heeft. Waarom wy dan ook de laatfte foort

der Sweming in twecn fplijten. En feggendat het

een gedeelte daar van beftaat in een Sweming des

Vernufts , des Geiefts , en der Abelheyd , in welk

foo wel de Deugden als Ondeugden met veel ken-

nelijke en gewoone merken afgebakend ftaan : In-

voegen dat foodanigen Swemingh , ofna een Gek 9

ofna een Spottcr,ofna een laatdunkendeWijs-Neusj

of na een bedaard fagtfinnig Menfch, of na een

fchrander ofloos Menfch , ofna eenige andere foort

van geagte,ofgehate Ziel-kragten,onfe Gedagten en

bedunken in de Befchouwing heen leyden wil : En
moctmen aanmerken dat defe Sweming niet alleen

Jèer felden enkel en op haar felven is; Maar datfe met

de andere genoemde verfche^^dentlijk geméngtis;

Daar en boven blijft het vry opmerkelijk dat de

vernufts-Sweming, fijn meefte Voedfel uyt de Dier-*

Sweming, of om hier netter te fpreken, uyt het

Beefte-Kroofl: ontfangd.

En alhoewel defe dingen in de Natuur foo wey-
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nig Maat en Regel houden , datfc ons genoeg ver-

manen kennen datraer niet al te feker op moet

gaan , (want daar zijnder è\t. een Sottelijk Wefen

hebben en zijn Wijs : En daar zijnder die de Swe-

ming van een waarlijk Wi/s Menfch hebben , en
{^f

zijn in der daad Sot : Gelijk dat ook de Oude Tro-
nie-kijkers bedroog , de Wijsheyd in de Sweming

van Socrates en Lfopus, afte wikken.) Egter moet-

men vaft ftcllen , datmen uyt dien Grond > veel

toepaflehjke en uytdrukkelijke Dingen tot d'optoy-

ing van 't vermogen der Schilder-Konft putten kanj

om datmen daar altijd verbonden is , (ichmctde

kenlijkfte , met de mogelijkfle , en met de fchran-

derfte uytvinding die tot de Waarheyd der voor-

geftelde Hiftorie diend , te behelpen. Welke Waar-

heyd door het bekend zijn van fekere Hiftorie, vaft

bepaald blijft ; En daarom kanmen van de Verkie-

fmg dier Sweming , een feker Denk-Beeld maken

»

foo haaftmen die na d een of d'ander paffie , in eetf

Tafereel bepaald ziet, ï:>'\t dan de Toornigheyd

aan Achilles , de Ontfaggelijkheyd aan Agamem-

non, de liftige Bcdrieglijkheyd aan tjliifes , en

d'Onverfaagtheyd aanAjax wil toepaJOTen, of dat

ymand voor heeft , een ander te vertoonen , in wel-

ken de domme Loomheyd , of Bloo-aardigheyd

moet uyt fteken j Die fullen haar niet felden feer ge-

lukkig bedienen , van ettelijke Eygenfchappcn , die

niet alleen in den Aard , maar voornamelijk in de

Sweming van verfcheyde Dieren gefien werden ^

't geen ons te meer fal mogelijk fchijncn , wanneer-,

we beftaan willen defe ftoffe wat van verre op te ha-

,

Icn , en voor afmet een Woord aanmerkt , dat hier

veel in helpt , dat de Sweming en den Aard der Die-

ren , uyt welkraen eenige Sweming tot de Menfch -

Tro-



1 <)ï Tronte-fihouwing , Krooft , en

Tronien ontleend , byria algemeen bekend zijn j eiï

daarom in de Befchouwing gefwind yders Gedag-
ten kan aandoen.

Wy zijn veelfints gewoon dë pafliëh der Men-
fchen (infonderheyd alswe van de gebreken fpreken)

by deEygenfchappen en neygingen dcrBeeften,af te

JBefchrijving malen.Dus fpreektmen vaak van eenHonds Mcnfch,

Fh" G^r ^^" ^" gierigen Hond, van een Honds- vot, van een

kco.die van Rcekcl, Van een Stiers-kop, van een Domme Os,van

Becfteïom-
^^" Loome Koc , Van een loofe Vos i van een Bot

leend zijn. Verken , van een Lcuy en van een vuyl Verken , van

een Buffel , van een Klugtigcn Aap , vaii een Aapen
ofZimme-Bakhuys , van een botten Ezel , van een

hongerige Wolf, van een gierige Wolf van een on-

noofele Duyf , van een Schaaps-Hoofd , van een

botten of blooden Uyl , van een Stegen Bok , van

een Traan-Bok, van een Grimmige Leeuw, van

een dom Kalf, van een Spreeuw , en wat diergelij-

kemeer in de Wandeling bekend magh zijn. Welke

toepaflèlijke Benamingen van ons niet alleen te lig-

ter verftaan werden , om dat de Eygenfchappen

der meefte Dieren ons foodanig bekend zijn , maar

ook wel voornamelijk om dat vele van die Eygen-

fchappen , in haar Oogen en in de geheele Sweming

der Tronien Teyken-kundig te Lefen ftaan. Want
het fchijnd ons niet duyfter toe , dat de Natuur elk

Dier een Sweming naden Aard van fijn neyging

heeft ingedrukt , die ons de felve klaar te kennen

geeft ; Op datwe ons ook daar na fouden fchikken

öm daar Van wel te Oordeelcn. Ja wy agten ook dat

dit de meeninge van Mofes is , wanneer hy van den

Sthepper fegt , dat hy alles na fijnen Aard gemaakt

heeft i Nu dewijl God f^Ifs in fijn Woord veele

Ondeugden qh Deugden dct Menfchen, door d'Ey-

gen-
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I98 Tronïe-fihouwtug.Krooft^en

grond-oorfaken , uytde nagelaten Sporen , van een

opmerkend Befchouwer kennen afgefien werden.

Indien ymand dan geeftig en welbedagtfaam in

't uytdrukken der Eygenfcliappen wil zijn ;
(die

voornamelijk inde Beelden op Tafereelen, benef-

fens een goede Aólie en Verkiefing des by-Wcrx

,

in de Sweming der Tronien moet bevorderd zijn )

Laat hy volgens aanwijfing defer vertoog-Schets

,

aaneen heymelijkenDicf , of vuyle Snoepert, 4^
vatmen Swemiog van een Kat geven , of ook wel van een

sJèming Aap: Alhoewel die laatfle beter een Poetfcmakcr,-
kan uytdriik- een Snask , ofeen Quaad-dpender , en noch alder

eygcnfl: een Tcuter-quaad te kennen geeft. Een

flijt-kop die vol gcyle en onkuylfe Parten fteekt ; fal

niet onvoegfaam vertooncn , wanneer de Sweming
van lijn Tronie na een Stier afgebakend werd. De
Bocrle plompheyd met Leuyaardigheyd verfeld,

kan (eer veel nut uyt de Sweming van een Os of

Koe ondeenen. Wilmen een Spotter ofeen Spreuw,

(die ook feer wel na den Vogel van dien Naam
Sweemd; vertoonen; Laat hy de Sweming van

een Bok of Ram hebben , en men fal hem de

Schimp- Geeft ten Oogen uyt {ien. Een ouden

Grimmerd , daar wat moeds en Verftand in fteckt j

fal veclfintsna een Leeuwen-Tronie Swemcn. Een
menfch die vuyl en flegt van Gemoed , en bot by
gebrek van Ondcrwijiing en Geeft is , fal ligtclijk

door een Sweem feitje van een Verken-Tronie , ver-

toonen dat hy foodanig is. En gelijk dit Beeft feer

tot (lapcn en lonfen [genegen is , fbo ftaan hem ook
de Oogen gemccnclijk vaakrig in de Kop : Sulx

dat het niet geheel on-cygcn is , alsmen de lange en

veel Slapers SUap- Zeugen noemd. Doch datmen.

van een dom Menfch fegt , H^ verjlaapt fijn Ver-
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^AnA , fulx is niet net gefprokcn ; want niet het veel

flapen isoorfaak van de Domheyd , maar de Dom-
heyd \s oorfaak van het veel flapen , of flaperig zijn.

Want wy flapen alleen door gebrek van Geeften %

namelijk wanneer daar fuiken overvloed ontbreekt >

alfler van nooden is , om alle de Sinnen Levendig

,

en de Muskclcn vol te houden. Maar niet als die ge-

heel ontbreken , want dan valtmen in den eeuwi-

gen Slaap ; dat ïs men flierft. En daarom iffet niet

buyten reden , datmen de Slaap , de Sufler van c^e

Dood noemd j En de Dood fêlfs ook een Slaap ge-

noemd werd , wanneer met opfigt tot de Opftan-

dinge , daar van gcfprooken werd : Sier daar van

Matth. 9. vers 24. En in veel plaatfen van 't N. Ver-

bond. De Eerfle Chriftenen in deGriekfe Kerke,

plagten ook hierom de Dood- Kelders , en de plaat-

fe daarmen de Afgeflorvene begroef Cceaietcrium

,

of liever Koimeteriofi , dat is een Slaap-Kamer te

noemen.

En alhoewel den Ezel de gemecnc Maat- ftok is ,
°*" '"^'

daarmen alle Botrerikken mede afmeet , nochtans

die wel op fijn Swceming let , fal ontwaar werden ,

dattereen Verfland in fwecmd dat onderdrukt , of

door te veel Arbeyds afgeflooft en flomp geworden

is : Sulx datmen met fijn Sv/cmingh , Mcnfchen kan

verbeelden die een oud-bakken en gefctte Gedaan-

te hebben als offcWijs waren, maar daar 'c Ver-

ftand wat laagjes van verdieping zie. Egtcr blijft den

Ezel onder al de viervoetige Dieren alleen daar me-
de verheerlijkt , dat hygefproken heeft, om hem
over fljn onverdiende ftok- ilagen tegen fijnen Mec-
fl:er Bileam te verantwoorden. Dog de Slange die

met Eva fprak, om datfe mogelijk noyt onder

't Gctiil der vier-Voctige Dieren behoord heeft , en

N 4 (A



ioo Ironie'fchouwmg , Krooft , en

fal hcmdieeerenaallewaarfchijnclijkheyd niet ligt

benijden. Sekcr indien de Ezels konden , wy geloo-

vcn datfe dikwils in dufdanigen Pleydoy fouden

iiytvallcn. En gelijk alswe hier aan feker voorval

gedenken datwe binnen Parijs hebben gefien : Soo
moetenwe bekennen datwe in "tBefchouwen van het

"''^°J'^/?" felve, de cefeyde Hiftorie van Bileams Ezelin niet
f-jn Ezel die ' _o y

-i ri c\

p:crn foii üe. oniTedagtig waren; Want gelijk lekcre Vent-Jaagfter
riKokenheb- ^^-'£^^1 met Moes Kruyden geladen, de Stad ia

quam drijven , gebeurden 't dat den lelven ontrent

het Voor-burg St* Marceati over de gebrokene ftra-

ten quam te ftruykclcn en Devotig op iijn Kny-
cn neer fceg; d'hzel-drijffter haaraanftonds van

't Agtcr-quartier na vooren begevende , viel als een

dolle Hex aan 't kluppelen en flaan , om hem we-

der op de Been te helpen ; onder wdkc ftok-üagen

ecnen foo jammerlijk tegen den Ezel fijn lieve

Smuifjen aanquam , dat hy fcer gevoelig fijn Kop
in de Nek fmeet , en onder die beweging in opflal

»

maar (ïjn Bculin meteen flinger-flag in 'tVoet-zand

peraakte : Die foo eefwind niet weer te Been was, óf

fy hervatte haar Te\fter-ocfFcningh van Meta aan ,

en den Ezel kreeg er niet weynig af; Wy die 't la-

gen , dngten dat defe Lzels- KJugt daar mede op een

éynde liep ; als wanneertê even maar begon : Want
gelijkmen een goeden Hond wel- foo lang tergd tot

hy bijt , foo begon defen Ezel na een weynig ftok-

flagen op fijn fchoften afgereen te hebben , als uyt

een onverduldige Grammoedighcyd fich fbodanig

in polhiur te fertén als ofhy tegens fijn Vrou Veg-

ten wilde > toonende vooraf met veel bewegingen

van de Kop , opcne i en fluytcn van fijn Muyl , en

met veelcrky toonen van gcluyd en toe baffen , dat

hy keef, dat hy fchold , ja dat hy byna met JVlcö'-

fchcr
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gcnfchappen der. Beeften af Schilderd ; 't Is fckcr

dat hy ook gewild heeft datwe in de Befchouwing

fulx fouden konnen ontwaar werden. En fcker foo

een trotfe Leeuw , of hongerige Wolf, die Leyde

Wreed, verfcheurendeen verfchrikkelijkzijn , de

Sweming van een fagtmocdig en goedaardig Lam
haddenjen dat een onnoofel Lam (na het welke God
(ich niet gefchaamd heeft de gerechtigheyd , en on-

bcvlektheyd van onfen Heyland af te Schetfcn,)

de Sweming van een Leeuw ofWolfofwrcede Ty-
ger had , wat waarheyd fouder in die Heylige Spe-

lingen gefien werden ; Of hoe foumen fig niet vaak

bedrogen vinden, wanneer den Regel in de Na-
tuur geleyd, nu en dan , ofdikwils, haar felven

vergat. Want dan foud ons een Lam , fomtijds als

een verfcheurcnde Wolf) en een gitfige Wolfais een

fagtmoedig Schaap ofLam ontmoeten konnen ^ er»

men fou fijn Lijfnoyt feker zijn > niet wetende of

men Vriend ol Vyand voor had i Ja het fou meer

dan noodig zijn , datmen geduurig als een Soldaat

op Schild wagt ftaande , op 't ontmoeten van eenig

jDier , van ver riep , Qm vten la. Ln dan noch t'el-

kens bedrogen werden. Seker 't En moet hier niet

fonder opmerking voorby gegaan werden , dat de

Mond derVVijsheyd,die fig geopend heeft in fchoo-

negelijkeniflen , ons defe Bedriegerie feer aardig af-

gefchilderd, en met de Vinger aanj^ewefen heeft ^

wanneer hy van de Pharifeen en Geyeynfdc Lin-
kers fegt , dat het verfcheurcnde Wolven zijn 1 die

onder de Sv/eming van een Schaap of Lammere
vagt , tot de Menfchen komen , om die onbekend
op te vreten. Want óïq Luiffers wiften wel allTe de ~

Gedaante en Sweming van haareygen Wolven- aard

jieten blijken , datter elk hem voor ibu gewagt hcb-

N b.n.
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ben , en daarom was 't hen noodig de Mantel van

fagte Wol, namelijk geveynfde Sagtmoedigheyd

en uyterlijke Nedrigheyd als een Schape-vagt om
te hangen. Och ! gave God , dat dit Geflagte ge-

heel uyt geftorven was.

om'wj dc*^' ^y^ d'algemeene kennis diewe van de Ncyging ,

Menfchen Aard cn Swcming dcF Bceften hcbbcn, komt het

drBleftcn* v^^''^ » datwe een Menfch , wiens Oogen traag be-

afmetea, wegende en vaakrig in de Kop ftaan , ligtelijk een

dommen Ezel , ofEzels kop noemen. Wiens Neus

en Wangen even hoog, het Aanligt breed en lang

is, dienhoudmen ligt vooreen domme Ofle-kop

en (legen Dringer ; en foo fulx in een Jongeling ge-

fien werd , en wat meer na een Kalfdan na een Stier

Sweemd , men kan ligt een Botterik uyt fijn Tro-

nie fpellen. Agter een Aap-agtige Tronie fchuyld

dikmaal een Poetfemaker , of een quel-Drommel.

Gelijkmen uyt een Leeuwen Tronie veelfints een

moedig en onverfettelijk gram of grimmigh Man
afmeten kan. Waarlijk alsmcr wel op let, men
moet bekennen datmen Katte-Menfchen , Hondc-

Menfchen , Verke Menfchen , Stiere- Menfchen ,

Leeuwe-Menfchen , en byna allerhande Aard van

Beefte-Menfchen vind. Ja daar is by na niets in de

Dieren eygen te vinden , datmen ook nietind'al-

gemeenen hoop der Menfchen vind : En al wat die

te gaar befitten, werd ftuxwijs in de Beeften ge-

vonden. Dus is de ftoute een Leeuw gelijk. De
vrecsagtigc een Haas. De milddadige den Haan»

De spijtige den Honden. De ftraffe den Raven;

d'oprcgtc de Tortel-Duyf De loofe den Vos. De
fjgtmocdige het Lam. De dertele de Gcyte. d'On-
bcfuyfde het Kalf. De kleynmoedige den Luypert,

DeLeuye den Beer. De gierige den Olyfant. (De
Neer-
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Keerlanders fêggen, gierigen Hond, om dat hen

de Olyfanten niet gemeen zijn. )De dwafè den Ezel.

De drollige den Aap. De Vagebond den gelubdcn

Bok. De onbctemmelijke den Stier. Den onrey-

nen het Swijn. De Stomme den VilTen. En de Pra-

ters denMenfchen Teer gelijk. En eVenalsdeEy- RieEygen..

genfchappen der Dieren groot-deels in Sweming der oi/ren werd

Tronien afgefien werden , foo blijken die noch veel «och meet

meer wanneer de togten des Gemoeds in de Men- jan tn^de'*^"

fchen haar iiytwerking volgens de Neyging van ful- Tronien det

ke Dieren hebben ; Want dan doet de bewegende gefien.

oorfaak , die gemeenlijk fuik een Dier dus of foo

neygt , de Aangcfigten verleid met verfcheyde trek-

ken , fülke Beeften noch meer gelijk zijn. Over de-

fe uytwerking feggenwe dikwils ; Hy briefchten als

een Leeuw. Hy beet als een Hond. Hy ftampten

als een dol Paard. Hy fag als een Arend. Hy fag

foo nors als een Stier, 't Was een wreeden Tyger.

Hy keek foo effen als een Uyl 9 of als een Efel die

"'tWijd-Water omgefmeten heeft,en diergelijke.Den

Wijsgeer ArijioteUs y enden grootcn Genees-Me^-

fler HtppokrateSi Vorta en veel andere hebben hun be-

mocydjuyt vele Teykenen en Swemingen des Voor-

Hoofds, Oogen , Neufc > Mond , Lippen, en Hals

;

verfcheyde dingen in de Menfchert te leercn voor-

fpellen. Doch de Schilder-Konft heeft alle die din-

gen in haar uyterfte omflag niet noodig,maar kan flg

met een ruyg of algemeen ontwerp genoegfaam

redden. En alhoewel de Tronie-kijkeric by vele

geen ofweynig geloofvind , Egter durven wy niet

geheel ontkennen, datter vele ken-teekenen zijn , die

op d'ervarentheyd gegrondveft ftaan. Om'er in 't

kort yrs van te feggen , moetmen aanmerken datter

zijnaangcboor^nk^n-teekenen, en datter zijntoc-

N 2 val*
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vallige of aangenomen ken-teekenen •, d'Aangebo-

-re woonen alleen in 't Maaxel des Lichaams , en zijn

veelfints niet alleen eens met de driften van 't Ge-
moed; maar werden metter tijd , foofe door 't ge-

weld der Onderwij fing , des Deugds en Reden, niet

bemagtigt werden , daar na meer en meer verleeft ,

en waflen onverbeterlijk te famen op. De toevallige

ken-teekenen zijn die, welke door 't befeffen van

verfcheyde faken diemen haat of bemind , defe en

geene Trek , en Merk-teeken volgens de poging van

't Gemoed, aan d'opflag van 't Gefigt , aan de

Ronfelen des Voor-Hoofds, fchorting der Wing-
braauwen , trek der Mond , fnuving der Neus , en

anders indrukken , en door dikwils hervat te wer-

den, foo diepe Kreuken fêtten, datfe na 't ophouden

van 't gang-vaardig Gemoed , noch kenbare Voet-

fporen over laten , die met haar oorfprong over een

Itemmen, Want het Gemoed des Menfchcn dik-

maal met ecnerley , ofdees en gene Lijding weg ge-

rukt, queld en pijnigd de ligt veranderlijke en ge-

buygfame Deelen des Lichaams (die voornamelijk

in 'r Aangefigt gevonden werden) foo lang , tot het

Uythang-Bord des VVefens, met de Winkel- wa-

ren die'er binnen te koop zijn, kenbaar over een

ftemd. Dus licnwe dat de Liefde , de Nijd en af-

gunfl: ymand fchraal en mager maakt ; En dat een

droeve Geeft , als Salomon fegt , de Beenderen ver-

dord. Ja daar zijn Voor-beelden , dat de Paflicn

fommige Menfchcn foo hebben weg gefleept , dat-

fe byna in Beeftcn hcrfchapen zijn ; fulx datfe wreed

en brullende als Leeuwen , en als Ilondcn geblaft

hebben. Indiener dan fulke dingen zijn die het Li-

chaam en de Geeft van den Menfch foo opmerke-

lijk veranderen konnen ; Wat wonder is 't > dat de

grond-
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en Kin overflag maken , en letten in wat Trap van

Sweming fijn befchoude Voor beelden met die van

de ingebeelde Sweming de meefte gelijkenis hebben,

In welk doen men fckerlijk fa! ontwaar werden,dat-

men de middel \\\ deHand heeft, om dat volgens een

fekeren Regel te doen. Van den ItaJiaanfen Schilder
^

D. Girlandaio werd aangetekend , dat hy de Tro-

nie-kunde foo vaft had , dat hy in 't Konterfey ten ,

,by Inbeelding noyt en mifte een kenbare gelijke-

!|lis aan te treffen. In welk doen ook eenen 'Franc.[co

Mojfoli hem een Konft- genood verftrekte. Andere

Geeften hebben fuix op 't berigt van andere konnen

doen: Sulx datfe Konterfeytfels en Tafereelen maak-

ten , van Luyden die al een wijle geftorven waren ;

en diefe noyt met Oogen aanfchouwd hadden. Die

fich daar toe wil begeven , fal fig veel hulp toe ge-

bragt vinden , wanneer hy fijntoevlugt neemt tot

d'een ofd'ander Beeltenis , 't zy Menfch of Beeft >

en dat foo wel in Print,Tafereel ofBootfeer-Werk

,

als in 't Leven ^ Wanneer daar in maar de Minde
Sweming of Krooft , van de begeerde Tronie ge-

fien werd ; En datmen daar aan toevoege, afneme ,

bcfnoeye en knocyc al wat ons op ymands berigt

werd aangebragt, ofons op fuiken beduyding krag-

teiijk fchijnd m te vallen.

Belangende de verlcheydebcdeeling van de alge- ^^^f^mcc'u

meene Form der Tronien , wy agtendat fulxvol- ovcc dcfe

gens de Teykenkundige Trek in defe Vertoog- ,n°ct\aT.

fchetfen foo aanmerkelijk fal konnen gcficn wer- mcrkcD.

den , datter geheel geen brecdc verklaring over noo-

digistedoen. Want wanneermen fou bcftaanecn

regte Loot linie voor yder defer Tronien te halen

,

men bevat aanflonds wel , dat haar generale Klomp
merkelijk van malkander in Form verfchillen fouw.

Want
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Want daar d een het Voor-Hoofd regt en geheel

naby de gefeyde Linie fouw zijn , daar fouw dat van

een ander Hoofd , feer ver d^ar van afwijken : Ver-

gelijkt in onfe Afbeelding de Modellen. B.D. DD.
met E. F. I. T.Y. AA. en andere die ghywildt

na fpeuren. Aangaande 't verfchillig vooruyt ko-

men van de Kin ; Befiet het Model B B. tegen

DD. En vergelijkt Y, Z. met malkander , engy
fult het onderfcheyd te bijfter groot, maar egter

niet buyten 't Natuurlijk Leven vinden. En gelijk-

"we uyt de Proportioneele Leden-ftemming nu at

geleerd hebben datmcn een wel gemaakte Tronie

net in dryen kan verdeelen , namelijk in 't Voor-

Hoofd 1 Neus , en het Deel dat de Mond en Kin vetlchiUige

vereyft; foo fullenwe in defê Modellen 't felve feer deiTiomcn,

verfcheyden en van dien gelijkmatigen Regel afge-

"wifleld fien : Want in fommige is het Voor-Hoofd
alleen foo groot als beyde de onder-deelen vanNeus

en Mond , alsmen aan de Tronien K. en O. duy-

delijk iien kan. In tegendeel heeft de Neus van de

Tronie V, foo veel Lengde alleen , als het Voor-

Hoofd) Mond en Kinne te famen. Daar weder-

om aan de Modellen C. K. X. BB. het kleynftc

gedeelte aan de Neus gegeven is. En op defe wijle

kanmen door vergelijkmg byna on-cyndige ver-

fchilligheden in de (chikking der Tronien vinden

;

geen wonder dan dat ook de Swemingh der We-
fens , foo veelerley konnen zijn , daar de Proportie-

Maat foo verfchilligh , en de Partien foo oneyndig Hoofden,

verfcheydentlijk famen gefchikt zijn. Wanncermen
de generale Klomp der Hoofden aanmerkt , men (al

bevinden datter Ovale , by na Ronde , Regte , voor

Over-hangcnde agter Over- hangende , Ingevalle

en Spitfe of Dry-heekkige Formcn gefien werden

;

met
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Tchclijkc woorden Vloekte tegen fijn Party. !(Vlada-

ineGroenfel-Wijfovcr defe bejegening van haren

Efel ruym fooveel als ymand van de Kijkers ver-

baaft, ftond met een opgeheven Hand als offe flaan,

en niet flaan durfte , agter uyt , voor uy t en na alle

zijden omfcharlende om den Efel een llag fondcr

v/eer- flag toe te brengen ; Qnder welke fprongcn

de Moes- Kruyden te gronde , den Efel onbelem-

merd , en 't Wijfop 't hoogfte rafende geraakten ;

En men fag een derde hervatting van dit ha.lf

Menfch half Beefte Gevegp Want den Efel fettc

fich op fijn agterfte Beencn , en verhiefde voorfte

Voeten met foodanige vcrweerende poofen tegen

't Wijf op» datfe menige gons daar vanop 't Lijf

krecgh, en veel ftok-flagen diefe meenden toe te

brengen , wierd afgekeerd : En gelijk defen viei:-

bceiügen Scherm- Meefler een naaren yffelijk ge-

gigauw (by na offer een Trompet tot den Krijg ge-

fteken wierd

,

) onder defc Batalje liet hoorcn , lie-

pender foo veel Mcnfchen te famen , datfc ons het

eynde beletten aan te fien» Waarlijk die dit voor

fijn Oogen fiet gebeuren , kan niet wel foo Efel-

agtig van verftand zijn , dat hy bykans niet en fou

gelooven dat de Efels ook fprekcn fouden allfer maar

btquaamhcyd toe hadden. En men fou byna in de

Ketterye der Indiaanfe Slaven vervallen ; Welke
voor een Loopje van diegroote Luiffers van Apen

fcggen ; dat fy wel fpreken konnen , maar dat die

flimmc Duyvcls niet en willen fpreken , uyt vrcefe

datfe dan mede fouden moeten Werken. Doch het

is te giffen dat de Ezels geern fjuden fpreken , om
haar Geflagte van 't Werken vry te pleyten.

Daar is geen Sweming van ccnig Dier die de sweming

$chranderheyd en vccrdigen yver beter fü u)'t- vaid-Hond.

N 5
druk-
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drukken , dan die wy hier in die van den Wind»
Hond aangewe(èn fien. Gelijk van den neven ge-

f^elden Huys-Hond , de Sweming van een getrouw

Huys-Vader van een aanfienelijke Familie , feer ge-

vocgfaam kan ontkend werden. En indien het nie-

mand cjualijk fou nemen, wy fouden bekende iMan-

nen tot dcfe Sweming aanwijfen , om waar van een

Voor-beeld by te brengen , wy d'Oude Afbeel-

ding van Titus Livius , dien vermaarden Hiftorie-

Schrijvcr eenigfints tegen de Sweming van onfcn

Wind-Hond willen vergeleken hebben; En men
(al haall ontwaar werden dat fulx in meer gevallen ,

foo is , of foo zijn km.
Een Soldaat , een Roover ofVrybuyter , fal door

de Sweming vaft een Kray ofRave niet onkenbaar

zijn. Een tryftigenDrulaart, die eygcnfinnigen

by (igfejven Wijs ichijnd te zijn-, Kan door een

IJyls-Kop tamelijk gedoodverwd werden, Wil-

mcn daar en tegen eenWakker enNcerftig Man ver-

toonen, geeft hem de Sweming van een Haan. Ge-
lijk een fnedigen Gauw-Oog, en Woord-Eter door

de Sweming van een Arend ofeen Valk, feer kenlijk

kan verbeeld werden. Als u tot verder nadenken

,

de Haaltjes in de gefiene Vertoog-Schets konnen

aanwijfen.

Laat ons nu van de Beefle-Sweemfels tot die der

Menfcheiijke over gaan, daarwe niet weynige on-

dcrfcheyde Formen van Hoofden , Tronien, Trek-

ken, Befncdenthedcn , en afgewi (Telde wefens, die

fgter alle Menfchelijk zijn , fullen ontwaar werden.

In fal dele Befchouwing feer voegfaam en voordee-

lig tot de Schilder Konft , de Middel aanwijlên,

om niet alleen by kragtige Inbeelding , allerhande

Swccmfels en kenbare uytdrukkingen van PafTien

Pcug-
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Deugden en Ondeugden ; verfcheyde Land-Aard

»

en anders, te konnen verbeelden; Maar ook om felfs

Menfchcn lange na haar Dood , of diemen maar

eens gefien heeft , ofdie ons van eenen anderen wer-

den aangebragt , te konnen afmalen, datfe een tame-

lijke gelijkenis fullen hebben. En op datwe deGe-
dagten en Verbeeldens-kragt , ontrent defe , even

als ontrent de voorgaande , door eenig bchulp-mid-

del mogten onderfteund vinden , foo fullenwc ook
defe Sweemfcls onder eenige algemeene foorcen of

of Geflagten , in affchetzing vertoonen ; Welke
ook foodanig kennelijk gereguleerd zijn , datter

weynigh Opfigtige Tronien fullen ontmoet wer-

den , die niet met d'een of d'ander foort fullen fchij-

nen over een te komen j of ten minflen daar na te

Swemcn,
Het is feker,en wy onderftellen 't ook als een ge-

meene Waarhcyd , dat de meefte veranderlijkheyd

der Tronien flegts beftaat in vier opmerkelijke Par-

tyen ofgedeelten die een Tronie uytmaken: Na-
melijk in het Voor-Hoofd > de Neus , de Mond
met de Kin : Welke Partyen , wanneerfe op zy ge-

fien werden, de opmerkelijkfte en kenbaarfte Trek-

ken uyt leveren ; Én kanmen de generale Klomp des

Hoofds , op zijde , agter en boven , als de vijfde tot

de vorige Formen feer wel toe voegen. Belangende

deVoor-Hoofden en Neufen •, daar over ftaat dat

gene aan te merken watwe in de Dienft en Maaxel

der Deelen hebben gefeyd. Wy voegender hier by

,

datmenfe in 't algemeen dryfints kan aanmerken

:

Namelijk Regt , of Hol ingebogcn , of verheven.

De Regte hebben vier Geflagten ; Te weten Lan-

ge , Korte, Verheventheyd na buyten van onder

uytgaande of wat ingetrokken. De Holle of Ka-

muis-
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DeVerfchey- muts-Neufen , hebben driederley Gefiagtcn ; Want

dcr"Dcekn d'ccn hcbbcn haar Holligheyd om hoog, d'andcr

in de Tio. fn 'c middcn ; en fommige zijn in 't midden ook in

dry foortcn onderfcheyden ; Want d'eerfte zijn aan

't boven deel meefl verheven ; De tweede meeft

in 't midden ; En de laatfte onder aan. En alsmen

het nauw fouw bepalen , foo bevindmen dat de ver-

heve Ncufen noch dryfints te onderfcheyden zijn.

Gelijk dan ook de klcyne ,' de groote en omgekrul-

de Lippen , de Korte , Lange , Dikke , Holle en

]iolIe Kinnen , en wat dies meer is , in dcfc Tronie-

kundige Modellen Tullen gcfien werden. En alhoe-

wel ccnige onder die , aan fommige Vrcmd , Vies >

Snaax en ongemeen mov^en fchijncn , cgtcr meenen

wy dat ons de mecfte Befchouwcrs fuUen moeten

tocftaan , dntfe nu en dan wel fulke Sweemfels van

Tronicn in 't Leven hebben waargenomen ; ja dat-

ter onder hen goede bekende noch wel eenige zijn >

diefc daar aan fouden weten t'huys te brengen.Wan-

necr nu een vaft Teykenaar de Schets deferTronie-

Geflagten eenmaal op fekere wijfe fijn geheugnis

Hocmcnfi^ heeft ingedrukt; En hy vind pclegentheyd om y-

denomTro- Hiancl dicu hy maarccns gelien heeft, te verbeel-

rienofKoa-cicn, dat is tc Konterfevten , foo moet hy door
terfeytfels

, •,,,,. "^
,, , i JU

by inbcci- een kragtjgc Inbeelding , alles dat hem van den be-

Vtn 'da"?s .

g^^'"'^^" Mcnfch fijn Swemingh en opfigt , in fijn

::yt de Geeft Gedflgten fpecld, V/el Erinneren, en Levendig te vo-

fTschiSe" ^^" brengen ; En dat tot aan het Sweemfel van d'een

ren. ofd'andcr Tronie , of Model over brengen ; En
foeken in welke foort ofModel , d'algemeene Schets

meefl: met fijn Gedagten over een ftemd , en merke-

lijk gcftijfd en geholpen, oftot de gelijkenis van fijn

denk- Beeld gcbragt werd. Dan moetmen tot de
byfondere trek des Voor-Hoofds , Neus en Mond ,

en
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met welke de Tronicn oi geheel , ofmaar voor een

Dce! gemeenfchap iiebben ; alsmen in defe Model-

len der Tronie-fchouvvin" kan ontwaar werden. c„,=n,;„n.

Wilmen de Sweming der Land- Aard daar ookee- der Land-

nigfintsin na-fpeuren \ 't Sal ons niet fwaar vallen , gg^j J°f°

in het Model Y. een Noor- Man of Stegen Deen Modellen,

te vinden. A A. wil na een Engels Man aarden , en

L. T. ten Frans-Vlan vertoonen. In D. X. is

ligt een Moor te vinden. Gelijk E. CC. 't We-
ien van een Italiaan kan dood-verwcn. F. I. geeft

de Sweming van een faft-voerigen Neerlander , en

een ander Model, wederom dees en geen te kennen

;

datwe den naarftigen Befchouwer aanbevolen laten. Pafficn
,

Heeftmen kift verfcheyde Paffien , Deugden , On- Deugden ea

deugden , en de gefteldheyd des Gemoeds uyt de hoe in defe

Sweming der Tronien teLefen; Befchoud ander- '^^^'*^''^" °*

maal onfe Voor- beelden; En gyfult in de Tronie

H een bitfig Menfch; De Goedheyd in F. DD.
de Laatdunkentheyd in M. Q^S. deDomheydin
D. BB. De Schrandcrheyd in B. CC. Groots-

heyd en Verwaantheyd in P. S. Bekrompenher-

tigheyd in N. Ö. Potteragtigheyd, in A. X. Gek-
heyd in A. Befadigtheyd in T. V. Gierigheyd en

Wrok in Z. Sagtmoedigheyd en gerufte Con-
fcientiein DD. Nijdcn Afgunft in L. Een Slaaf-

agtige Geeft in G. En in T kanmen eenigfints een

welgeboren Ziel bemerken.

HET
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HET VI. HOOFD-STUK.

Van de Heykenkundige Tronie fchonmng

volgens de Natuurlijke en toeval-

lige ftand , by ons Tronie Ter-

fpecïiye genoemd.

EErwe tot de Regelen der TcykenkundigeTro-
nie Helling komen , om dat volgens de Na-

tuurlijke en toevallige flanden der Befchouwiiig in

allerhande beweging des Hoofds te doen , is het ten

uytterften noodfakelijk , datwe voor af alle de ver-

Tchcyde Geiliigtcn , en ftands gelegenthcden in wel-

ke de Tronien konnen gelicn en bewogen werden

,

over loopen , en daar in aanmerken , wat verfchil

tilden de Natuurlijke en tuffen de toevallige ftan-

den der Hoofden en Tronien is : Op dat wanneer

wy in 't volgende Hoofd-ftuk de juyfte verdeeling

van de Partyen der Tronien in haar eenvoudige

,

dat is Natuurlijke Proportie ftand fuUen aangewe-

fen hebben , wy de Middel deun by de Hand mo-
gen vinden , om het felveookin de toevallige Tro-

nien , volgens allerhande Stand van Befchouwing >

en bevvcgingh , door een vaften Regel te doen. Tot
defcn cynde lullenwe hier ecnigc algemecne waarne-

mingen voor af ftellen ; die geduurig tot de volgen-

de fcgs-Reden , en eenige Vertoog-Schetfen , moe-

op hoeveel- ten indagtig blijven.

«n h'oom''"
Wy 'ftellen dan eerftelijk dat een Menfchen-

km bt •• Hoofd , Op foo vcel en menigcrhandc fatfoenen kan

we"de"nf^'"'^'^%^teykend en tot de Schilder- Konft kan in ge-

voerd
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voerd werden , als het fig vcrfcheydentlijk in 't Le-

ven kan bewegen en geplaatft zijn ; Of van een Be-

fchouwer uyt vcrfchcyde ftand-plaatfcn in verfchey-

de Gcfigtcn kan gclïen werden.

Ten tweeden fteücn v/y dat de verfcheydenheyd

der Hoofden , en wel met Namen en goed gevolgh

ook de Tronien, (Want v/y fullenfe altijd d'cen

voor d'ander nemen , en veeifints alle beyde re gelijk

verftaan) , in opligt van de gcfeydc ftands gclegent-

heyd; van twee verfcheyde Geüagten zijn : Na-»

meiijk , Natuurlijke , en Toevallige,

De Natuudijke Hoofden zijn die , welke fonder wat de nv

cenige verandering in haareygcn eenvoudige ftand ftanj des

en Proportie fchouwing, onder 't Oog- punt vlak ^oo^'ls''»

midden in 't plaan des Ovaals , (het zy dan vlak van

vooren, vlak van agter , geheel opzy, of gewe-

ken , of anders , fonder cenige Helling of Ney-
ging , agter of voorwaarts, ofzijdelings) gefien wor-

den.

De Toevallige zijn die , welk geheel in tegendeel ^'^.^^ ^°'='

op oneyndige wijfen , door Helling en Neyging
van de voorigc Natuurlijke ftand afgeweken , bene-

den of boven des Befchouwers Oog geplaatfl zijn

;

en ofvoor, óf agter, bezijden over, of verfchey-

dendijk vcikort , of wel anders gefien werden ^ als

't vervolg nader aanwijfen fal. ^, ;

Om de Natuurlijke Stands-gelegentheyd-Vaneen
[^^^^it^kc^"

Hoofd en Tronie, makkelijk te verftaan , moetmen stands-gdc-

't fclve dufdanigh gefteld aanmerken : Namelijk,
^"""qJJj'J^

datter een regte Loot-lijn van de top derKruyn , veröaaa

dv/ers door 't Hol des Rekkenecls cil de Wervel-
'*"'^'

Beenen van den Hals heen gaande, 't Hoofd om de

felve Lijn als om een Spil regtlijnig of toppig , gints

en herwaarts fonder ecnige Neyging , Buyging of

<}7,
'

Hel-^
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Helling gelijk of tot den Zigt-eynder kan bewo"

gen werden : 't Geen noch klaarder kan verftaan

werden wanneerwc noch een andere ftreepofLijn

aanmerken dwars midden door d'Oogen heen te

gaan Die met de voorgaande een regt-hoekig Kruys

maken ; Invoegen dat alhoewel het Hoofd , op de-

fe Lijn kan ondcrfteld werden , agter of voor over

te bewegen , (alswc in de toevallige Hoofden fullen

zien; 't lelve nochtans iw een Natuurlijke ftand , al-

tijd fondereenige dier verandering blijft. En gelijk

dufdani;:e Linien om een Ovale Kloot getrokken in

dufdanige ftand een rcgt Kruys fouden maken , als-

we aanftonds nader fullen aanwijfen; foo fietmen

wel , datmen dufdanige ftanden van Tronien niet

'onvoefrfaam Orizontale Tronien noemen mag :Ge-

lijk dat feer ligt uyt de tegenftelling van andere Tro-

nien , die wy Toevallige noemen » en waar in wy de

gefeyde Linien afgewiiteld fien , fal verftaan werden.

Daar en zijn maar vier voorname verfcheydent-

heden of Hoofd-Geflagten ontrent de Natuurlijke

. ftand van Befchouwing in de Hoofden aan te mer-

ken. De eerfte is vlak van Vooren , in welkmen allc

de Declen van de Tronie Natuurlijk en fonder ee-

nigc afwilTeling fiet ; En voorts foodanig gefteld

,

dat fig de Oogen en Ooren onder een regte ofwa-

terpas Linie bevinden ; Als u in de Tronie met A
getekend , werd aangcwelên.

De tweede noemdmen op Zije ; En daar in fiet-

men flcgts de helft van de Tronie en van 't agter-

Hoofd. Als de Schets B. vertoond ; zijnde het

Hoofd in dufdanige Stands-gelegcntheyd , van de

vorige even de helft van 't fien bare der Tronie , om-
gewend.

De derde is het Hoofd, uyt d'eerfte en tweede

ihnd
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ftand A. B. geheel omgewend , en vlak van agter 't Hoofd

aantefien; fulx alle de Deelen des a^ter-Hoofds 'i''^
^^" ^^"

tei.

Openbaar en in haar Natuurlijke treken Proportie

maar die van de Tronie in geenen deele gefien wer-

den ; Befiet de Vertoog- Schets in C. en aanmerkt

de Betrekking des felfs in 't volgende Hoofd- ftuk.

De vierde en laatfte foort is een wijkende , omge-

wcnde of half omfiende Tronie, zijnde de(e de Mid- W'ikendc

dcIÜand tuffen vlak van vooren A en vlak op zijc.

B. Of men kanfe ook ftellen tuffen het rcgt op zy

,

en vlak van agter C. Om dattcr ook foodanige

Stands-gelegentheden konnen vallen ; doch en

moetmen dat daarom voor geen vijfde Geflagte aan-

merken ; ofmenfouw anders oneyndige Geflagten

moeten ftellen : Want men moet over defe foort

van Hoofden niet vergeten aan te merken 1 dae-

fe niet bepaald is, gelijk die wclkv/e vlak van

vooren , en vlak van agter aanmerken , want

foo haaft die de minfte verfchilligheyd onderdanig

werden , foo houden fy op vlak van vooren of vlak

van agter te zijn , En fy gaan tot een van de andere

Geflagten , namelijk tot eenige hoeveelheyd der

gewekene Tronien , of gchcci op zijc by trappen

over. Invocgenwy dan vaft ftellen, dat een Tronie j^,^"™"!'"'§

min en meer geweken kan zijn; blijvende nogtans

in alle ftanden Orizontaal , en dcelagtig aan haar

Geflaet ; Alswe aanftonds netter fulien betooet

zien. Daar ftaat ook noch aan te merken » dat se-

hjk in d'eerftc noch in de derde foort der Hoofden

,

namelijk vlak van vooren,en vlak van agter, gantfch

geen verandering kan vallen , de tweede nogtans >

te weten 't Hoofdop zije , flings en regts kan aan-

gemerkt werden ; Gelijk ook de vierde , die wy
gewqkenc noemen , flings ofregts , eninveelver-

O 5 fchey-
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frhcyde trappen en min of meer kan geweken zijn.

Datuytde Dc Natuurlijke Stands-gclegenthcyd der Tro-

denTaldïcr
"''^" ^^^ begrcpcn zijnde , foo kan 't niet meer fwaar

toevallige vallen te verdaan, dat wanneer een Hoofd door Hcl-

meenkan lif>g ï of Ncygipg , buyten de gefeyde Natuurlijke

vcriiaan {hud der Linicn bewogen werd ; ofte dat het Oog
^^' ^"*

des ficnders geheel buyten 't plaan dts Ovaals en

Orizontale Linie gcplaatl!: is , datter dan een geheel

ander opfigt in veel deelcn , die de Linicn , alwaar-

feop geplaatft zijn volgen , fal vallen; En datfulx

op veel en ontelbare wijlen kan gefchieden ; En der-

halven datwc niet onvoegfaam handelen , wanneer-

we defc Geflagtcn van Hoofden onder een algemce-

ne onbepaalde benaming vanToevallii^e Standen, be-

grijpen. En niet tegcnftaande defe van de Natuur-

lijke vryverfchillig zijn ; Nogtans agtcn wy datfc

aangaande noch ecnigc Regels dicwe over de Na-
tuurlijke moeten cp geven j elkandercn fecr wel ful-

len konnen verklaren.

Waarvan al- Daar en /iju maar twee voorname oorfaken (be-
k toevallige

Iiaiycn nocli een die uvt die twee gemened of fa-
Tronicnat- . / f ^ ,

Jjangea. mcn gcict IS) van welk aücdc toevallige *5tands gc-

Icgenthcdcn der l'i onicn al hangen : Alhoewel ook

waar is j dat der felvcr Trappen en manieren on-eyu-

di<; konnen gefcyd werden te zijn. d'Herfle llag

belbat in voorwaarts of ogterwaarts over-buyging

yan het Hoofd > vlakvan voor of van agter aange-

merkt. De tv^'eede is Slinx of Regts hellen-

de : En uy t defc twee oorfaken komen alle andere

lóorten van Hellingen voort door vermenging van

tweedcrhande beweging ; Want een Hoofd kan

te gelijk agter of voor over en Slinx of Regts , zij-

delings over gcneygd hangen ; En dcfe konnen we-

derom ondcrfchcydcn werden in Hoofden regt van

VOO-
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vooren , regt van agter , rcgr op zije , ofgeweken :

Waar van \vy dcGefchapenJieyd duydclijk in de

volgende Vertoog- Schets aangewefen zien

Otndit eerfte Voorbeeld vlak van vooren, en ^{^^l^^^

voorwaarts over gebogen ; nader te verflaan , foo vooren

onderfteld wederom datter van J'ccn Oor tot d'an- over ^ebo,

der een Lijn getrokken is, om welk het Hoofd fig gen.

bewegen kan als een Glohtis op fjn As-punten , of

alsmen fouw feggen, een ftuk Gebraad aan een Spit

:

Invoegen dat door het opligten van de Nek-Wer-

vels het Hoofd voorwaarts over , of door het op-

ligten van de Kin 't Hoofd agterwaarts gebogen kan

werden. Blijvende de Linie of Spil onveranderd :

En dit noemenwc een toevallige Tronie vlak van

Vooren, voorwaarts over gebogen . Gelijk de an- inde fcivc

dere daar nevens aan, een toevallige Tronic vlak van JaTns o^ver.

vooren agterwaarts over gebogen , vertoond ; Ln
men liet ligt datter in dufdanifzen Stand foo veel

verfcheyde frappen en manieren van min of meer

Helling waar te nemen zijn , ahfer Natuurlijk in

't Leven konnen gemaakt , ofvan den IkTchouwer

konnen vcrkofen werden , om die foo te zien.

En gelijk de iiefeyde foort tweefincs is , namelijk zii|ieiingtc

agter en v oor over , {00 is ook de zijdelingfe Helling

dubbel , namelijk Slings en Regts ; van vooren , op

zijde , of geweken, en dat op on-eyndige wijfen

en Stands gelcgentheden , alsv/e in de laatftc V'^er-

toog-Schets der Tronie- ftelling rallcnkoiinen ont-

waar werden. En v/anneerwe ons diar kragtclijk

de gclegentheyd der twee vooornoemde Linien wil-

len verbeelden, fal het ons niet moeyelijk valleute

verflaan , hoe veel de toevallige Standen van de Na-

tuurlijke zijn afgewilfeld. Ook ftaathier welaan

te merken dat alle de gcfeyde Geflagteii van Hoof^

O 4 den

,
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den , en A\q noch anderfints in een geweken ftand

,

óf van yooren dus Hellende konnen bewogen wer-

den , noch feer veel gemengde Neygingen konnen

hebben; Want fy konnen te gelijk agterof voor

over en Slinx ofRcgts geneygd na om laag , ofom
hoog , ziende geweken , ofop zije , of van vooren

zijn Als de gefeyde Vertoog- Schets daar fooduy-

delijkfal aanwijfcn , dattcr geen breede uytleg over

noodig fal fchijnen.

opwatwijfe Om dan tot dePraktiik oeffening derTronie-

fc"e!ï^Hoofd
ft°lli"o ni^t onbereyd te komen , foo onderftellen

uyt een wy voor af, en volgens degemeene bevatting der

üllu
^^' Schilder-kundigers, dat het Hoofd van een Menfch

(londer 't uytfteken van 't agter-Hoofd , de Neus,

de Ooren, de Kin ; d'Hol- ingaande Partyen van de

Oog-kuylen , Mond , Slapen des Hoofds •> aan te

merken ,) in fijn gantfche Klomp , de algemeenje

gedaante ofForm van een Ey-rond, of Ovaal heeft

;

Gelijk defe Vertoog Schets <« met het eerfte Voorr

bceld door de Letteren A. B. C. D. aanwijft : Van

welk het punt A. het top-puntof Midde-Kruyn ,

van het Hoofd is : En D. 'tondcrfte ftip van de

Kin , die tegen de Kruyn regt over ftaat. Wy on-

dcrf]:ellen verder dat dit Ovaal nochmaal is omvan-

gen van eenen anderen omtrek , waar door het to.t

een gclijk-zijdige Bol , dat is Lichamelijk en vafl

Ey-rond fchijnd te werden ; waar door het punt A
Wlddci om tot in D. door 't Middel-gedeelte heen gaat , fiet na

desoJaais ^^ Merk-Lctteren A.ED.E- en A. B. C. D.
tot de Tro- fulx dat hct Ovaal , door een Middel-omtick of

tcmS Cirkel, als B. CE. F. omtrokken wcrdende , in

agt gelijke hoeken als een Appel of Peer in quartie-

ren doorgefncden is ] alswe terflond klaarder fullen

feggen.

Aan'



Stant derliooöen in allerlei trap van
Toevallige helling-
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Aanmerkt verder dat d'eerfte omtrek van'tO.vaal, De verfchey.

A. B. C. D. gaande door 't punt van de Kruyn , ^erliöofdcn

midden door de Ooren , en 't punt van de Kin , by door de u-

ons genoemd werd het Ovaal , of Trek van voo-
"èn'te ver"-""

ren ; En de tweede omtrek A. F. D, E. gaande ftaan.

mede uyt het top-punt van de Kriiyn , regt midden

over de Neus , Mond en Kin , noemen wy he^

Ovaal op zye , of Trek des verhevens In wel-

kers midden de Loodlijn A. D. de voornoem-

de Spil is , op welkwe onderfteld hebben dat

het Hoofd , herwaarts en gintswaarts , of op,

zye of geweken , wanden kan, Wanneermen
nudefe A. D. in twee geajkc Deelen deeld; Soo

fal buyten twijifel in 't punt G. het midde-punt

van 't Hoofd gevonden zijn ; En by gevolg van de

vlakte C. B. E F. die de boven-vlakte des Ovaals

ineen ronden Kring befchrijft; Defe Cirkel mid-

den door de Oogen en Oorcn heen ga,ande,kanmen

feer gcvoegfaam d'Orizontale Cirkel Linie noe-

men , waar van de midden doorgaande CBG. of

FGE. de As kan gcfcyd werden , op welk een

Hoofd figh voorwaarts , en agtcrwaarts , en ook
zijdelinx Hellende , en anders, kan bewegen ; Wan-
neer wy ons nu voorftellen dat de beweging van

het Hoofd kan gaan door bcyde de gefeyde Linien y

foo is ligt te vcrilaan dat foodanigen Hoofd op twee-

dcrley wijfe kan gebogen zijn , namelijk agter over

en Slinx of Regts ter zijden over , ofvoor over , en

Slinx of Regts zijdwaarts gencygd ; En dat in on-

eyndige Trappen vcrfchillendc. d'Eygenfchappen

dan van dcfe onderftcldc Linien volgens d'aanwij-

fmg over defe eer ftc maniere gedaan, zijnde in een

Natnudijke ftand , fal door de gelijkheyd derLi-

llien en Merk-Letteren , in de dry volgende Voor-

O
5

bccl-
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beelden , de gefleldheyd der toevallige genoegfaam

konden gcfien werden : Want de tweede wij ft het

geval van ngtcr ofvoor over gebogen aan. De der-

de de buyging op zije. En de laatfte een Voor- beeld

van een Hoofd dat tweeiints gebogen is. Befchoud

de Vertoog-Schets j en Beeld ii alles watwe tot hier

toe gefcyd hebben kragtelijk in •, fonder de Cirkels

in u gcdagten te verwarren; o' ftcld en maakt dufda-

nige afwiflTelingen met de Hand na , en gy fult'er

meer ligt en nut in zien , dan of wy dat verder met
veel woorden ondernamen te verklaren. Ook ful-

len u de laatfte Voor-becldcn groot ligt totdeecrfte

geven , foo gy flcgts y ts daar van begrijpt.

Eerwe noch tot de Troni-ftelling felfs komen ,

in welkwe de Partyen in allerhande Stands- gele-?

genthcyd wel op de Linien van haar Kruys , en in

haar betamelijke Proportie moeten aanwijfen , flaan

vi'aarmendc onstothet vorige noch ecnige noodwendige dingen

decTr'oniea i" ^^è^ ^^ ncmcn : Want daer moet wel waar geno-

y.iii aflijnen mcn v/crdcn darmen de gchcele verfcheydentheyd
'"°^f-

der Hoofden en Tronicii, moet afleydcn, of van

de beweging der fclve , het Oog van den Befchou-

wcrvaft en onbeweeglijk gefteld zijnde, of van de

beweging van 't Oog des zienders felfs -, in verfchcy-

de Stand-punten , daar *t kan onderfteld v/erden te

zijn ; Blijvende het geziene Hoofd onveranderd.

Ofte ook wel ten derden van de beweging van d'een

en d'ander, wederzijds tot malkander vereenigt

:

Blijvende de Maniere van buyging of helling der

Hoofden in allerhande flanden , het zy dan uyt wel-

kers beweging de veranderingh voort komt . wel

,

defelvc in 't algemeen aangemerkt ; Maar nogtans

met dit onderfchcyd , dat ("behalven de verande-

ringen die in de Linien van 'tKruys ontrent de Oo-
§erx
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gen , Neus en Mond vallen , waar van hier na ge-

fproken moet worden) in de Stands-gclegentheyd
qj^j^^j-^j^^^

daar in een Tronie door Middel van 't veranderde van de af-

Oog gefien werd , in eenig Deel geen vremde Ge- ;^[Q^j*g"jj^

"

daante aangaande 't Maaxel der Deelen fclfs , onder-

worpen is , 't en zy die door de verkorting gclchied

;

Maar dat fulx alleen plaatsheeft ontrent Hoofden en

Tronien die haar Stands-gclcgentheyd door haar

eygen bewegingh hebben gemaakt ; Want daar

brengen fomtijds de Muskeien en Senuwen van den

Hals en Wangen , en anders ecnige fpanning of ont-

fpanning , en by gevolgh eenige rimpeling , dob-

beling en verandering. Gelijkwe lulx in deLeerc

der Muskeien , en de beweging der Leden fullen

ontdekt zien, „, .

1 j j T- • 1 1
Wanneer de

Aanmerkt verder dat wanneer een Tronie vlak oecien der

,

van voren gefien werd , het zv a^ter of voor over Tromcn

1 11 1 ^ 1
J o

, ,
__ , geen veran-

hellendc , dat dan de Proportien aangaande de Trek dering on-

der Oogcn , de Neus , noch de Mond , noch de ^j^.^^^Pf"
^

Kin geheel geen vcrandeiüng lijden , ten aanfien van Raande de

de breedte. Maar feer veel ten opfigt van haar Leng- bf«<**^-

de , en vcrhcvenhcyd. Want nadien al de Dcclcn

van een Tronie in een Natuurlijke Stand j Oiizon-

taal , en in haar eygen Proportie- Maat werden ge-

fien , foo valt ligt te begrijpen , dat de Lengde en

verheventheyd van fulke Partyen min of meer na-

volgens de hoedanigheyd van een afgewiflclde , en

niet Orizontale Tronie veranderen moeten , en fêer

dik wils geheel in gekort , tegen , en voor , ja agter

malkander fchuylende , gefien v/erden ; Maar nog-

tans dat de breedte der Dingen de felve blijft > foo

lang namelijk , als deStands-gelegenthcyd i" '^ ^I- !y|^"""^*^*

gemeen vlak van vooren blijft ; Doch in een Tro- aiie oeeien

nic op zije , ofte felfs die flegts een weynig geweken
J- Jjo^"'"^

is;
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is; Ofte in geval van tweefints tegelijk bewogeti

te zijn, daar lijden de Deelen dikwils en mecfl: al-

tijd verandering in beyde opfigten , en wel fom-

tijds meer in de breedte dan in de Lengde.

Aangaande de Gefigt-ftand of Befchouwingh $

moetmen aanmerken dat het Oog des fienders in al-

lerhande Natuurlijke Stands-gelegentheyd , altijd

moet aangemerkt werden in de Middel- Lijn ofCir-

kel , van 't opper-vlak des Ovaals ; 't Geen wy ook
daarom de zigt-eynderlijke ronde in het Ovaal ge-

noemd hebben. Maar in de Standen die wy toeval-

lige noemen, daarmerktmen het Oog altijd buy-

tcn de felve Linie aan ; En dat noch vcrfcheydent-

Hjk boven of onder den Orizont ofZigt-eynder,

Wanneer het Oog in 't plaan van 't Ovaal is , (het

zy dan dat het een Hoofd van agter of een Tronic

vlak van vooren fiet) foovcrtoonen haar deLinien

van 't Ovaal, en die van 'tzigt eynderlijk rond als

twee regte Linicn , die elkander regt hoekig door-

fnijden , d'ecn van de Top tot de Kin , d'ander van

d'een Oor tot d'ander ) door bey deOogen gaan-

de , formerende die Linien , welkmen het Kruys

van de Tronie inde wandeling noemd, Geiijkwe

fulx tot vaft makingh der Gedagten , wederom in

dele Voor-beelden konnen fien ; daar de Ovalen

met I. 2. 3. 4. geteykend de gefeyde Leeringh

grondveftcn konnen Hoe voorts in een geweken

,

ofeenigfints omgcwende Tronie, die Orizontaal

vertt'iffeiing geHen werd, de Linie van 't Ovaal veranderd, en

der Tronken! ^ogtig geworden is , blijvende de Linie van 't zigt-

evnderlijk rond geftrekt als voren , namelijk geheel

regt , dat konnen u de Voor-beelden onder 't Ge-

tal 5. <^' 7- tweeen dryfintsaanwijfen.

Doch wanneer het Qog des fienders buyt^n h^x.

heele
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hecle plaan des Ovaals is , of dat het noch in d'eeri

noch in d'ander der geleyde Linien geplaatft is , het

Hoofd gefien werdende , hellende of buygende 9

voor ofagter over , ofwel in beyde die beweging te

gelijk, foo fal die Linie van 't Ovaal, en die van

't zigt eynderlijk rond , geheel gebogen gefien wer-

den , d'eerfte volgens den Trek des Ovaals , en

d'ander fal een Boog maken , in manieren alsmen
hier in de Voor beelden 8.9. 10. 11, aangewefen

fïet : En van ons in de Tronie ftelling nader fal ge-

toond werden. Men moet verder over de gefeyde

Boog van 't zigt eynderlijk rond niet vergeten aan te

merken , dat foo by aldicn het Oog des Sienders be-

neden de Orizontale Linie is , of dat het Hoofd in

die Stand bewogen is , dat dan de Boog na boven

omgebogen fal fchijnen. Befict hier van wederom

het 10. en I I . Voor-bedd. En foo by aldien 't Oog
boven de gefeyde Linie is , foo fal de Boog na om
laag omgebogen vertoonen ; Waar vanwe een duy-

delijke blijk in 't Voor-beeld 8.9. konnen fien. En
defe OefFening foudemen onfes agtens niet onvoeg-

faam Troni-perfpedive konnen noemen,

VIL HO OFD-S TUK.

Van de Proportionele Tronie ftellingh ^

volgens de Natuurlijke en Toe-

vallige Stand van Befchou-

wing.

O Mtotdcaanwijfing der Lineamcntcn ofBe-

trekkingen te komen > volgens welke de Par-

tyen
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tycn van een Tronie in allerhande Standen en Ver-

kiefingcn moeten geproportioneerd zijn , moeten-

we eerft fpreken van de Natuurlijke , dat zijn Ori-

zontale Tronien ; diewe in 't voorgaande Hoofd-

ftiik nader tot de Befchouwing hebben verklaard.

Eerfle Voor-beeld van de Tronie-flelling

,

vlak van vooren,

Laat'er volgens 't eerfte Voor- beeld defcrVer- Tronic vlak

toog Schets, een Ovaal getrokken zijn , A.B.C. D. hoe te itei-

vcrdeeld dat in twee Middel-linien , (die wy Dia- '^"•

meters noemen fullen , ) als AC. DB. fulx dat(ë

malkander in 't punt G, in gelijke Hoeken fnij den i

of een Kruys maken. En laat het voorgenomen

Hoofd , de Lengde van de bygevoegde Lijn , F. E.

hebben : Verdeeld defe Lijn in vier gelijke Deelen 1

gelijk de geftipte 1. 2. 5.4. aanwijft; foo kan dcP'^'^^°"'*

eerfte 't Gehayrde bovendeel des Hoofds , de twee- gedeeld,

de het Voor-Hoofd , de derde de Neus ; En de

vierde , de Mond en Kin aanwijfen. Deeld het

onderftc gedeelte C.H. in dry gelijke Deelen, foo

fal C. L. voor de hoogte van de Kin ^ L. I. voor

de tuffen-ruymte , die daar is tuflende Holligheyd

boven de Kin tot het begin van 't opene des Monds»
en de rcfterende derde L H. voor de hoogte die

tuflcn d'opening des Monds en de Holligheyd over

de Neus boven de Opper Lip is.

De hoogte van de Mond verdeeldmen wederom verdeding

in dry Deelen, twee daar van zijn voor 'tonder- ^^Jönd.

fle , de reft voor d'oppcrfte Lip en openingh.

De Neus behoud de Lengde van 't vierde gedeel-

te des Ovaals , en do breede neemtmcn uyt het 6.

Dccl van de breedte des Ovaals. Gclijkfc ook on-

der
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der het derde part van haar Lengde buyten de vlak-

te van 't Ovaal uytgaat; nameli)k foo veel fy ver-

heven ftaat , als aan het volgende Voor-beeld van

t Hoofd op zye kan gefien werden.

Propome Verder zijn deOogen foo breed als de Mond,

Ie"
'*'°°'

namelijk het vijfde Deel van de heele breedte des

Ovaals D. B. alsmen by de neergaande geflipte Li-

nie M,N. fienkan. De twee punten MN. zijnde

hoeken der Oogen na de Neus gaande :
door welke

alsmen van yder een regte tot in H laat nederdalen

;

De juyfte Mate van de Mond , in fijn breedte aange-

wefenwerd. MP. NO. wi) ft de plaats en breedte

der Oogen aan; Siilx datter tuffen de Oogen een

vijfde, en wederzijds een vijfde van de gantfche

breedte des Ovaals hefteed werd. Het opene der

Ooge halfboven, half beneden de Orizontale Li-

nie geftcld , begrijpt het vierde part van de Lengde

der Neus. En de Wingbraauwen , moeten uyt de

helft van de Lengde der Neus genomen werden, ge-

meten uvt de Midlijn ofpunt der Ooge ;
zijnde dit

het juyfte ajïtfte part van 't geheele Hoofd , in lijn

hoogte aangemerkt. En dit zijn alle de yerdeelingen

dieder in e^en Natuurlijk gefteld Hoofd of Tronie

vallen kennen ; Waar van de Regels en Linien met

alleen in een ftand , vlak van vooren maar ook in

die welk op zije ,
geweken en anders Orizontaal ge-

ilen werden , konnen dienen •, Alswe aanftonds

fullen fien. Tot de verder opmaking der Tronien #

behooren de vafte omtrekken en befnoey- ing .
der

Wangen, 't Hayr en Slapen des Hoofds , deRim-

pels a?n de vergaring der Neus en Voor-Hoofd ,
de

Kin; En voorts ligt en fchaduwe tot de Ronding

en houdingh. De plaats en Maat derOoren werd

uin de volgende Voor- beelden vertoond; En van
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dit foo veel als de ftel-kundige Trek fonder fchadii-

wen j een Tronie vlak van vooren aanwijfcn kan.

Tweede Voor- beeld , vertoonendede

Tronie-ftelling in een Hoofd

0^ Zïje.

Laat wederom een Ovaal A B C D. als voren Tronie op

gemaakt zijn : Trekt door 't felve ook twee Dia
feilen!

^"

meters als AC. BD. En een rcgte Lijn FE. op

de felve hoogte daar nevens gefteld hebbende j foo

wij ft uyt der felver vier gedeelten , 't Gehayrde Deel

des Opper-Hoofds , het Voor-Hoofd , de Neus

,

en het Deel voorde Mond en Kin aan ; doch niet

doorgaande , om dat de Tronie op zije te ftellen is.

De Neus moet even foo veel buyten de Trek van

't Ovaal verheven zijn, als 'tonderfte van de Kin

buyten 't Ovaal gcfien werd , in de voltrokkene

Tronic hier nevens aan. De Lippen geeft alleen het

vierde- part van de Neus , en verdeeld de reft van

't onderwerk> volgens defe minder verdcelingen met

Linien in 't Voor-beeld aangewefen. Het Oog moet

hier maar half foo breed zijn als in de Tronie vlak

van vooren aangewefen is. De binnenfte hoek van

de Oor moet ontrent een vijfde-deel van de Mid-
delijn A C. af ftaan , en de Lengde van de Neus
hebben, als hier in F. d'Omtrek van 't agter-Hoofd,

of Bekkeneel op zije , kanmtn fecr gevoegfaam aan-

wijfen wanneermen den Diameter B D. fcio ver ag-

tcrwaarts uyt uekt, tot dat GD. gelijk is met
GA. En fchrijft dan uyt 't punt A in D. en ver-

der als de Vertoog-Schets , en voornamelijk de

voltrokkene Tronie aanwij ft ; En gy hebt alle de

P Rege-
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Regelen en manieren gefien die liicr toe zijn behot>

rende. En fult ligt verftaan dat óidt maniere ruym
foo fc ker gaat , als diemen door middel van een reg-

te Lijn betrekt.

^erde Voor-beeld , vertoonende de
flelling der Hoofden, v/akvau

agter.

Een H66fd Dat de geflipte A B C D. het Ovaal zy van

tc!hoe"e^^* ^^" Hoofd vlak Van agter te fien ; Waar van als voo-
ftcUen. ren AC. BD. de Mid Linien, of Diameters zijn :

Men wil in en op het felve een Hoofd ftellen datmcn

viak van agteren fiet , in Teykening en Proportie ,

als 't voltoyde Voor-beeld daar neven aan ? Doet
aldus : Geeft onderen boven d'orizontale Linie BD.
de helft van de hoogte der Neus , als E F. En laat F,

het punt zijn om daar uyt de Cirkel des Opper-

Hoofds B. A.D. te betrekken , foo fal fulx het

Bekkeneel behoorlijk Proportioneeren. Gelijk de

vafte Lijn, en de trek van het opgemaakte Voor-

beeld , duydelij k aanwij ft. Om nu de Ooren te ma-

ken (die hier alleen van agter , dat is over kant in

haar afftaan gefien
J
werden ) foo trekt GK Soo

lang buyten 't Ovaal uyt, datfe gelijk is aan de wijd-

te van DG. en doet fulx aan EI alleen maar de

hdh ; Trekt K in I toe , en t Oor is bepaald , om
door de Teykenkundige Trek befnoeyd en opge-

maakt te werden , alsmen in 't nevcnftaande Voor-
beeld met de betrekking van den Nek ea 'tagter-

Hoofdduydelijk fien kan.

VtcHt
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Vierde Voor-beeld, verrooncnde dé

Tronie-flelling , diemen Ge^

vjekene noemd.

Laat als vooren A B C D. het Ovaal zijn , ver- Geweken o^

deeld door twee Diameters ; En onderfteld dat in xrlóie, hoc

defe even als in de Tronie vlak van vooren , de ver- tcftelica,

deeling der vier groote Deeien , namelijk 't Opper-

Hoofd , 't Voor-Hoofd , Neus , en 't onder ge-

deelte der Mond en Kinne de felve is. Stelt beneden

tot d'hoogte van de Kin het toevallig punt des om-
fiens ofgeweken , vaft: ; En trekt uy t het felve een

Ovale Boog door 't punt H in A. welk punt H,
men aldus kan vinden , Verlengd de geflipte G B,

(by Voor-beeld , in düfdanigen geval dat een Tro-

nie tuiïclien vlak van vooren, en geheel op zijde 9

ontrent op de helft geweken is.) na de zijde van B.

foo veel , datfe gelijk is aan G A. en fteld de helft

van G B. uyt B in H. en gy hebt daar het punt

alwaar de gefêydeBoog de Orizontale B D. fnij-

den moet. En defc Boog is het verhevene van *t O-
vaal ; offoomen 't noemen wil , van het Op-zij e des

Ovaals, 't Verheven van de Neus moet een derde

van haar Lengde buyten dcfc Boog uytgaan ; Als

d'opgemaakte , hier nevens duydelijk aanwijft. AI-

waarmen dan ook met eenen wel fiet dat de Kin en

de breedte van 't geweken Oog , door de toevallige

Trek desOvaals op zy bepaald werden,en dat de an-

dere foo breed is , akdie in de Tronie-ftelling vlak

van vooren,waar van G. hier het Middel-punt is. In

de hoogte der Partyen vald ^een verfchil , óm dac

defe noch onder de Natuurlijke , dat is Orizontele^

P 2 'Jl Jfö^
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Tronien behoord. En aangaande de breedte vafi de

Mond \ Men fiet wel datfe door het eerfte Ovaal

bepaald is , waar van A H. de Middel-punt maakt.

Is deTronie minder ofmaar halffoo veel geweken»

behoud de felve verlenging van G B, En field de

helft van de felve , uyt de Omtrek des Ovaals op

B. D. na G. en gy fuk daar foo veel minder van

'c verheven des geweken Ovaals vinden. De Trek
van het agter-Hoofd , is met de voorgaande Tronic

op zije ontrent gelijk , uytgenomen dat de Oor lig

hier in het punt D. bevind ; Beiïet de Modellen

met malkander , foekt , overdenkt > maaktfe na , en

befchouwd het Natuurlijk Leven , gy fult aan-

ftonds verftaan watter in het ftellen van allerhande

Tronien volgens de Natuurlijke fland waar te ne-

men is.

Maar gelijk de gefeyde Voor-beelden alleen de

flelling van de gefeyde Orizontale dat zijn Natuur-

lijke Tronien aanwijfen ; foo refteerd noch datwc

ook die van de Toevallige flanden aanwijfen. Wy
beginnen dan wederom met een Hoofd dat vlak van

vooren , toevallig voorwaarts over gebogen '\%,

Vijfde Voorbeeld y van èitlronïe-fteUing

van een Hoofd vlak van voren, toe-

vallig voor over gebogen.

Wy gclooven datter weynige zijn , die yts van

de Teykenkundigc flelling der Tronien verflaan

,

of fy weten ligtelijkeen Tronie inveelerley toeval-

lige flanden en opfigten , uyt de Vuyfl te betrek-

ken. Doch om het felve op een feker gegeven voor-

flel door een wiskundigen Regel te doen , daar in

gif-
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glffenwe wel datter fich vele verlegen vinden.

Nadien wy dan weten dat de meefte part fulx by
de gis doen , of de Voor-beelden van andere Mee-
fters , of het Leven alleen volgens de leyding van

haar Oog na wandelen; Soo twijffelen wy geen-

(ints ofeen openhertig Konft-oeffenaar fal ons geern

toeftaan , dat wanneermen hem een 7 ronie op gaf

te ftellen , waar van het Hoofd volgens een bepaal-

de hoeveelheyd , dus of foo veel agter ofvoor over

gebogen was , dat hy fulx buyten bekommering van

dwaling , niet wel noch gelukkig fouw konnen uyt-

voeren , fonder daar toe een fixen Regel te hebben

,

na welke hy de verkorting des Ovaals , en de afwif-

fêling van het Kruys, feker fouw konnen betrekken.

Om u dan ook hier in een Middel by de Hand tè

doen hebben , (bo moet voor af aangemerkt wer-

den, dat de toevallige buyging desHoofds, voor-

waarts ofagterwaarts over , regt van vooren aan te

fien mecft van eenderley Geflagt is : En dat ontrent

de ftelling van foodanige Tronien alleen agt te ge-

ven is , op de Krimpende of verkortende omtrek

des Ovaals, en de buyging van de Boog ofOri-

zontale Cirkel des Geiigts , welke tot het Kruys

van de Tronie behoord. De reft kan feer gevoeg-

faam gedaan werden , en door hulp van de Tronie

op zije ; En die welke vlak van vooren aan te fien

zijn , alswe op fijn plaats in dit Hoofd'ftuk verne-

men fullen.

Laat'er dan tot het genoemde Voorftel , volg^^s wiskundige

't eerfte onwerp defer toevallige Tronie-ftelling. een iin*^"van ecu

Ovaal getrokken zijn als in de Schets ABCD. Hoofd toe.

verdeeld als gy {iet , door een regt hoekig Kruys ofagrc°ovct

A. C B. D. gy wild op 't felvc een Tronie ftellen , "S' *^°

van welk het Hoofd foo veel voor over gebogen is 1 bogen.

P
5

als
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als gy by Voor beeld , hier buyten 't Werk » de

fcheuynle Lijn N. O. vanderegteP. in O. afge-

weken {iet ? Doet aldus : Brengt de fpacie van O. P.

(buyten 't Werk aangewcfen > ) op de Middclijn

des Ovai^ls uyt E in H. die met haar eyge Lengde

Lood regr latende neergaan in 't punt L, En uyt

dien een vafte Trek halende in B. foo is den hoek

E. B. L. gelijk aan de Helling van den voor geftel-

den hoek N. O. P. Trekt dan door het Kruys-

punt E. in 't punt L. defcheuynfe I. Q^ en maakt

navolgens dien E. A. en EC. gelijk aan EI. als

hier boven in 't punt F. en onder in 't punt G ge-

ilen werd : En gy hebt daar de verkortende Trek

van het Ovaal , volgens d'aanwijfing der vafte Lijn.

Geiijk u dan ook het punt L, aanwijft, hoe gy
uyt B. tot in D, door K. de Boog vandeOri-

ïontale Gefigt-Linie volgens defe Helling, betrek-

ken fult. Aanmerkt vorder dat gelijk gy in dit ge-

val van over-helling des tloofds , de Boog dufdanig

na beneden moet halen , dat gy de felve in een agtcr

over hellende Hoofd , na boven DB. omgebogen

moet halen , als gy in 't derde Voor-beeld fien kond.

En het fal feer wel over een komen met alles wat wy
tot hier van de verfchillige ftand en verwifleling van

het Tronie-Kruys hebben aangemerkt.

Het tweede Voor- beeld hier ncffens aan, diend

alleen om u te doen fien , dat defen Regel in allerley

gevallen van dit Geflagt van Tronien ;ïlgemeen is.

Want gelijk dcfe Helling van 't Eerfte Voor-beeld

vcrfchild , foo fier gy buyten twijffel ook wel , dat

de vafte Trek defes Ovaals , door de punten F. G.
D. B. gaande , vry minder verkort is , en dat de

;poogdes Gcfigts D. B. K. L. foo diep niet na be-

leden gebogen is , als die in 't ccrfte ontwerp gefiea

werd. Ooi



Toevallige Tronie -ltellin£^ vlak van voorcn
agter ofvoorwaatts over ^elïoe'en.
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eHing. zj i

Om nu te vindende hoogte en breedte van alle

de Partyen der Tronic, foo moetmen op de Natuur-

lijke of regte Orizontale B. D. de ware breedte

van een Tronie vlak van vooren brengen , namelijk

in vijven verdeeld , als de Tronie-ftelling Leerd. En

trekkenfe met regte Linien neerwaarts in de toeval-

lige Bor)g, alsmen hier in de tweede vertoog-Schets

duydelijk aangewefen fiet , en waar vanmen den

uytflag in defe twee voltoyde Hoofden , een voor-

over en een ander agterover hellende, verder kan

ontwaar werden. Tot de bepaling der refteerende

Deeien kanmen hem feer gevoegfaam bedienen van

de maniere die hier aan volgt ; namelijk men moet

een Tronie op zijc maken, navolgens den Trek in

de andere Voor-beelden vertoond; Van welkers

hoogte men volgens de leyding van defe toevallige

Orizontale Boog , gelijkwijdige Trekken halen

kan; En waar defe uyt de Tronic op zije in de

van vooren ncerhellende Tronic vallen , daar bepa-

len fy het punt van Neus, Mond. en Kinne ; als de

Vertoog Schets leerd;alwaar het tweedeVoor- beeld

in dit geval genoeg verklaard , dat de maniere in een

opfienSe of agter over hellende Tronie , een en de

fêlve met defe is.

Sefde Voor-beeld van de i:ronie-ftelling^

van een Hoofd , èi^x geweken en toe-

vallig regt agter ofvoor over-^

hellende is.
Tronie-ftel-

iing van ecQ

Om volgens 't eerde Voor-beeld defer Vertoog- \t^[{f:\^.

Schets, op het Ovaal AB.C.D. een geweken ^t^ofj^oor

Tronie te ftellcn, waar van het Hoofd als in 't voor- J^j;^
^' ''*'

P 4 gaan-.
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gaande Voor- beeld , een bepaald gedeelte agter oVer

hellende '\s,\ foo foekt eerft de verkortende Trek
des Ovaals G F. volgens den Regel die wy daar

hebben gegeven. Om nu de Boog van het geweken
opzy te vinden, foo maakt of verlengd E C. datfe

gelijk is met E F. of E G. (in de Plaat niet nauw-
keurig genoeg tot ons voornemen waar genomen.}

En ileld de helft uyt E. in H. en gy hebt daar

het punt om de Boog van een half omgewende of

geweken Tronie, te betrekken. Belangende de toe-

vallige Linie des G&figrs ? Gy merkt wel dat u ai-

reede de middel om die te betrekken is aangewcfen ,

wanneer gy degekrompe Trek des Ovaals uyt het

voorgaande Voor-beeld hier hebt weten te bepa-

len ; £n dat het over fulx niet noodig is , dit voor-

del verder met Merk-Lettcren te beflommeren.

Merkt'er alleen noch over aan ; dat by aldien defe

Tronie na d'ander zijde omgewend of geweken

,

moeftezijn ; dat dan de Boog F. G. H. na de zij-

de van A. D. B. moet getrokken zijn. En fop

het Hoofd voorwaarts over in plaats van agter over

gebogen waar , dat dan , even alswe in de voor-

gaande Vertoog- fchets hebben gefien , deGefigt-

Linie na om laag onder de regte D. C fouden moe-

ten geboc^cn zijn. En het verder opmaken is uyt de

voorgaande Leering en uyt de volgende genoegfaam

openbaar om hand aan 't Werk te flaan.

Sc-





Toevallio;'e Troilieltellin^ iii ^cTV^ekeii eii

licllencL voorviil ,

v-.;\

j} i^-- ^^ .hj....::|g.

£:
^ f

//,

III

B
II
I

A<

nrf^ i

^1t-

i>^

n \ \ i/

:::.C

VB



Teykenktmdige Uronie-Jiellmg, xj 3

Sevende Voordbeeld van de Tronie-fteU

Img van een Hoofd dat geweken , en

toevallig agter of ^'ö(?r ö^'é'r en te

gelijk op zijde hellende is.

Maakt een Ovaal, in welk de grootfte Midliln "^'^"'^ *^'*„

r 1-1 • • r 1 • ri 1
geweken en

of rcgte natuurlijke Linie A B. foo veel is af hellen- tweefints ge-

de als begeerd werd en als by Voor- beeld hier in het
J'e^l'éniD!''^''

tweede ontwerp door de vafte Lijn I Q^ vertoond

werd. Om nu de verheven Boog of toevallige Ori-

zontaleLijn des Gefigts op de regte DC. te be-

trekken , foo doet als in 't voorgaande exempel ; of

foo u dat vergeten is ; brengd de hellende fpacie vol-

gens onfen voorgaanden Regel uyt D op AB. of

elders, en daar fy de fel ve in G. raakt, daar is het

punt om de begeerde Boog te trekken. Om nu ver-

der dufdanigeTronien op te maken ("want wyge-
looven datje de Middel om de Boogh van 't Profijl

A F C. te betrekken , in de gefeyde Voor- beelden

aireede genoegh hebt afgefien) foo verdeeld op den

Diameter A. E. B. de Neus , Mond en Kinne',

Oogen en de tuffen- fpacie der felve, volgens de Pro ccfict het

•11/1 1 •
^

• 1 -WT ®i-i n. 1
tweedeen

portie-Maten hiervooren in de Natuurlijke Itand derde voor-

der Tronien aangewefcn. En brengdfe van daarop ^'^' ^^" ^""^^

D D r vertoog-

de gefeyde Boogcn A. F. B. en D. G. F. C. te we- schets.

ten die van de^Orizontale Gefigt-Lijn Lood-regt;en

die van den Diameter foodanig , dat alle de Punten

op de Boog des gewekens AFB. foo wijd van dege-

booge Orizontale D. G. C. ftaan ; als die onder op

A. E. B. vanA. E.B. bepaald zijn. De Tronien

diemen onder defe Voor beelden met volkome

Trekken gefield ziet , wijfen niet alleen aan hceda-

P 5
nigh
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nigmen de fclve op voorgaande voorfte' opgemaakt»

moet begrijpen ; Maar een van de felve doet on»

voornamelijk gedenken dat wannecrmen volgens de

gefeyde R.egel,eenTronic wil ftellen daar het Hoofd

voorwaards en op zijde hellende gebogen is, men

alleen te forgen heeft , dat de Orizontale Booge

DGC. als dan iiyt DC. na B dat is neder-

waarts moet getrokken werden. En foo ook met

de geweken e by aldien de Tronie na een anderen

oord gewend is , alsv/e in 't eerfte voorftel heb-

ben gefeyd.

Ten overvloed werden in de volgende Vertoog-

Schets eenigc g^allige ftanden van Hoofden ver-

toond; Die m'eefl; toevallig op zije , herwaarts en

derwaarts geneygd zijnde , de nuttigheyd der ge-

feydc Regelen c'enigfmtskonnen beveftigen ; VVan-

ncermen de moey te wil nemen, die wat aandagtig te

door kcuycrcn,of met de Handen na te maken-.waar

by wy den Konft-ocffenaar vermanen willen een

kleynmisvcrftanddcsPlaat-fnijders, genadig over

*t Hoofd te zien ; En met fijn gcdagten vervullen

djtter aan het derde Voor-beeld ontbreekt Want

daarin moeten de 5 geftipte die uyt D.E.C, m
A. F. B. gaan , Lood - rcgt aangemerkt werden :

waar aan een hapcringetjen is. En onfc voortvarend-

hcyd liet niet toe 't felve uyt te morficn en in gevaar

te ftaan van een flimmer uytflag. Voorwaar het

vald den Menfche fwaar , om dingen diemen niet

geheel alleen in fijn eygen Hand heeft ,;onberifpelijk

aan den den dag te brengen : En men werd vaak in

'i vertrouwen op eens anders bedrijf bedrogen , by

c^cbrck van algemeene kennis die felden by deKonft-

Arbcvders te vinden is. Maar wat wy ook vinden,dit

werden wy ook ontwaar; Dtc tpetenfcbap vermeer-

derd >
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ieiii vermeerderd fmerte. Hoedanig men verder de

Tronie-ftelling van de eenc Gefigt-ftand d'andere

door Middel van een dry-hoekfe over-drager , kan

uyt-werken';rulx kanmen in het eerftcjderde en vier-

Boek van Albertus Durer met verfcheyde Voor- beel-

den aangewefen vinden.Die luft heeft na onfe voor-

gemelde maniere en die van gemelden Schrijver te

arbeyden , ofliever by de gis , of na fijn Kop alles

wil ftellen , mag over den uytflag ooixleelen welk

van dryen hem algemeender en Schilderkundiger

dunkt te zijn.

Nu willen wy de Kinderlijke dingen verlaten, en

tot grooter faken over gaan,

HET VIII. HOOFD-STUK.

Van de Stelling der Beelden yolgens de

TSlatuurltjke en toevallige ftand

der beweging in allerhande

Doening.

LAat ons van deTronie-ftelling in't byfondcr tot

een ander voornaam en algemeen Deel der

Nlenfch-kunde over gaanjNamelijk tot de Teyken-

konftige ftelling van de bev/egcnde Stand der Wer-
kende Menfch-beelden ; En daar ontrent aanwij fen

hoedanig de Beelden onder fekcre Linie vanBeftuur

en Gewigt,enTegen- wigt allerhande Doeningen en

Actiën van Staan , Gaan , Loopcn , Torffen , Dra-

gen , Werpen , als anders , welvoegfaam en Natuur-

lijk , fonder daar heen te vallen, ofonmogelijkheyd

in haar Doening te vertoonen > verrigten konncn:

Op
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Op dat den Teykenaar en Schilder die figh daar

in wel afgerigt bevind , het Middel mogt in de

Hand hebben > om fijn Beelden in allerhande voor-

val en Verkiefing , tot hel Oogmerk van fijn voor-

gefield bedrijf, foodanigte bepalen, datfenoit te-

gen de Teykenkundige Trek , noch tegen de mo-
gelijkheyd der Doening , ten opfigt van 't Maaxel

en famcn-ftel der Leden aanloopen. En gelijk dit

een van de gewigtigftc Hoofd-ftukken derSchil-

der-Konft is , foo heeft het ook alle Groote en

Verftandigc Meefters niet alleen ter Herten gegaan ^

fig hier in wijflelijkte dragen , maar veele hebben

ook met alle vlijd hun Leerlingen geduurig ver-

maand daar op nauw agt te geven : En dat wel foo

veel te meer alffe figh ontblood vonden van Onder-

wijfingen in de Boeken , en Vopr-beelden. lLa,id

van Mander die beter Schrijver en Prater als Schilder

is geweeft , fcyde in fijnen tijd dat het te wenfchen

waar, datter van ymand een Onderwijfing aan-

gaande de flelling der Beelden , volgens de Werken-

de Verkiefingh der Adien , en d'uytdrukking der

Herts-togten , ontworpen wierde : En feyd hy , ik

foude fulx geerne felfs gedaan hebben , indien ik

my daar bequaam toe gevonden had. Van Leonard

de Vifjci werd met waarheyd aangetekend , dat hy
veel Dingen aangaande defe S toffe opgefteld heeft

,

waar van onfes wetens , flegts eenige flukken en

brokken fonder Orden en famen-hangh en foo als

hy die tot fijn Memorie in 't ruyg beworpen had,

2ijn te regt gekomen ; of hier yts toe geholpen heeft

dat hy de felve met voordagt in on-leesbaar Schrift

,

en meefl met Slinxe Letteren dicmcn van agteren

moefl: Lefên , behandeld heeft ; Sulx blijft ecnigfints

bedenkelijk. En gelijk den Grooten Nicoltt/ts Pouffijn

ceni-
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tenïge van de gefeyde LefTen , met fom'mige Beel-

den neeft pogen op te helderen , foo fullen ons eeni-

ge van die (want wy en fagenfe niet beter te krijgen)

merkelijk te ftade komen, om 't geen wy aangaaa-

de de ftelling der Beelden , in onfe fwakheyd mee-

nen voor te llellen , genoegfaam te verklaren.

Wy merken dan ontren't de ftellingh der Beelden
J'nlludigi'*

in de eerfte plaats aan ; dat wanneer een Beeld in een en gelijk-

eenvoudige Natuurlijke ftand , ftil en Tonder eeni-
J'tfnif

beweging of Aftieregt op fijn voeten ftaat; dat als-

dan alle de Leden een gelijk Gewigt , rondtlom de

Midlijn des Gewigts , of Lichaams fwaarte fenden , „ieTvclk dié

welke Linie men figmoet verbeelden te zijn mid- »«.

den tuflchen de twee Sleutel-Becnen aan den Hals-

Kuyl , en regt over de Navel midden door 't Li-

chaam , tuflchen de Beenen door te gaan. Waar
uyt fekerlijk volgd dat foo wanneer eenis Lid daar

•' ^.' . ö^ ^ ««,.., ^ , t Wat en hoe
de tegen-

wiet beko-
t» ' — - A

in tegendeel van 't gene uyt fijn plaats geweken is >

^^^

van uyt fijn plaatfe , ofgerufte ftand wijkt ; dat als-
«je^tegen-

dan een ander gedeelte è,ts Lichaams , offwaarte , wigt beko-

moet ingaan ; Om de felve gelijkwigtigheyd we-

derom te bekomen die 't I-ichaam te vooren had

;

En dat fulx geduurigh , en in allerhande manieren

van beweging, daar de Leden figh uyt d'eerfte ftand

in een andere verwiflelen , komt te gebeuren. In-

voegen de beweging der Beelden alleen gefchied , en

niet anders te kunnen gefchieden moet aangemerkt

werden , als door ccn verplaatfing der Leden , buy-

ten haar eenvoudige ofenkele ftand ; En datter fon-

der verbreking van de eerfte gelijkwigtigheyd, geen

beweging gefchieden kan. Indien nu een Beeld niet

kan ftaande blijven dan door de gelijkwigtigheyd

,

het is dan ten hoogften noodigh dat in alle bewe-

gingen der Leden een tegenwigt gevonden werd.

Want
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Want het geen deMenfchen in haar beweging meeft
üyt de Leere der Natuure en fonder moeyte en On-
derwijs weten te doen, dat moet in de Schilder en

Bootlêer. Konft door waarneminge van verfchey-

, de Regelen , uyt het Leven gehaald , werden uyt-

gevoerd. Heten kan niet moeyeiijk zijn te begrij-

pen , dat gelijk een Menfch werkende-met een fijner

Leden in alle fijne bewegingen en Hellingen, een

natuurlijke tegenwigt weet te maken , door de Le-

den die minder Werken , op dat hy vaft en feker

fijn verrigtinge doe; En verhoede , dat nadien hy
fonder de felve Tegenwigt niet en kan uytvoeren ,

dathy nietbuyten de Linie van fijn Evenwigt ge-

raakt, en daarhenen tuymele. Waar uyt wy dan

befluyten, dat wanneer eenig Beeld in foodanigen

A(5lie en Stand gefteld is , dat het met eenig gedeel-

te foo wijd buyten fijn Evenwigts- Linie geflingerd

is , datmen ten klaarften kan fien dat het de Magt
ontnomen is van figh door ErmenofBeenen, of

eenige beweging te herftellen , foo fal fuiken Beeld

den Belchouwer ook fekerlijk fchijnen om verre te

vallen : En dat noch foo veel te meer en fekerdcr ,

als het deugdelijk enKon^ligfal Geteykend, Ge-
fchilderd , Geboodfeerd ofgegoten zijn) alswe ver-

der fullen aanwijfen.

Merkt verder aan dat de beweging foo veel fter-

ker is , als de Leden of Deelen daar mede gewerkt

werd, meerder of minder buyten 'tMidde-punt

van haar gclijkwigtigheyd gaan ; 't Geen de Voor-
beelden aanftonds leeren fullen,

Hoe de Dat nu de Mcnfchen in meeft alle Doeningen

Te*^ enwiet'"
^" Adicu de gcfeyde tegenwigt Natuurlijk , en de

van Natuu- meefte fonder Onderwijs konnen voort brengen

,

"aken!' " ^^^ Lcercn wy in de dagelijxc ervarentheyd en aan

ons
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ons felven dat het yder is ingefchapen \ alhoewel wy
niet ontkennen konnen dat fommige grepen, en

byfbndere niet gemeene bedrij ven ook van de Konfl

en Onderwij fingh afhangen. Waar over eenig on- '*

derfcheyd moet aangemerkt werden. Wanneer wy
zien dat een Menfch met den eenen Erm eenige

fwaarte optild, foo merktmen gemeenlijk dat hy

den anderen Erm daar tegen over van hem fteekt

,

om fijn Tegenwigt te Toeken , en de over-helling

die den opgenomen Lafl: te weeg brengt , daar me-
de op te wegen : Ja by aidien 't noch niet genoegh

is , om de gemelde Wigt op te halen , foo voegd

hy'er vaak noch foo veel fwaarte van fijn eygen Li- "^c itte-

chaam by , met het fe've in 't tegendeel of na d'an- ^rïS'g"
dere zijde over te buygen , alfler tot de vercyfte te- ^^^'^ *"*^'

genwigt noodig is. Wie en heeft niet waargeno-

men , foo wa'nneermen ymand op fijn Hurken
zittende agter over fmijt , of tegen dank poogd
op fijn Gat te ftooten; dat fuik eenaanftonds de

Ermen met de Handen opgefpreyd veerdig voor-

waardsuytfteekt, omfig, waar 't mogelijk, daar

door in tegenwigt op te houden ; 't Geen ook fêer

dikwiis gelukt ; Wanneer namelijk de agter uytge-

wekene Partyen , niet te ver buytcn de doorgaande

Gewigt- Linie geweken zijn; In welk geval figh

d'een meer en beter dan d'ander door een fnelie be-

weging der voor uyt gebragte Ermen, en over-buy-

gingen des Hoofds , kan redden en op de Been hel-

pen. Want men moet niet befchroomd zijn tcge-

loovendat het Gewigt des Lichaams in 't beroeren Dewigten

der Leden , niet alleen fêer lietvoerig en fnel tot dces Tegenwigt
O "

2.83t ICCC

ofgeene zijde over gaat, maar ook vaft ftelien dat de ligtvoerig

Lichamen , na de Maat datfe fnel oftraag bewogen °^^^
*° *•"

werden , minder ofmeerder Gewigt^ hebben ; In-

voe-
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DeLicha- voegfn datfe geduurende een fnelle bewegiflg i by

S« ifg^n ^* ^^ Tonder fwaarte zijn , en derhalven feer ligt

een fneiie konncH beftuurd werden ; Ja door de minfte po-
e^'cging.

gjjj^g herwaarts en derwaarts van een knaphandig

Menfch of d.\Q een veerdige Geeft hebben , konnen

bepaald werden. Wie ifler ook die niet dikmaal

heeft waar genomen , hoedanigh de Arbeyders >

Waagdragers, Pakkers en Wijn-verlaters , wan-

neerfe Pakken > Vaten , Balen ofanders omboxen

,

kanten , op fijn end fetten , ofanders bcftuuren wil-

len , de felve gemeenlijk eerft in beweging bren-

genj En onder die beweging met een gefwinden

dray , fcer ligt en als fonder arbeyd bepalen en wen-

den daarfê willen ; \ geen hen , (den Laft ftil en

onbewogen liggende) onmogelijk foude zijn : De
Reden daar van is niet anders , als om dat de Licha-

men , onder en in de beweging minder fwaarte heb-

ben , en by gevolg ligter herwaarts en derwaarts

konnen beftuurd werden. Defe dingen zijn foo

algemeen waar in Menfchelijke behandeling , dat-

fe felfs in de geringfte en ftilfte Doeningen naar re -

den en plaats vinden. Dat wy ook de goede

en veerdige Schrijvers , haar dikmaal met een on-

noodige fwier of Trek-Letter ficn behelpen , ge-

fchied om geen andere oorfake als om door die be-

wegingh de vertraging van haar Hand t'elkens op

te wekken , en vaardiger te doen voortgaan ; alhoe-

wel het honderfte part der Schrijvers miflchicn daar

niet op en let. En hier van daan komt het ook dat

de veerdig gefchrevcn Letteren van een vafte Hand

,

gemeenlijk los en wat fwicrig zijn, en dieZedig-

heyd niet en hebben diclê wel foude konnen heb-

ben , foofe in 't ftilte en met een trage bewegingh

gefchrcven waren. Het is een groot Cieraad in een

Mee-
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Meefterlijk pronk gefchrifc » dat de Letteren met

aandagt vaften leker gemaakt zijnde , nogtans de

vloeyentheyd van een ftoute en vaardige Hand ver-

toonen.

Het voort brengen of maken des tegenwigts ge- tcgcnwgt

fchied in de beweging der Menfche Lichamen foo ^^^ ^^-
.

c), o - - ... nuaam dOO£
gefwind , als de wil en de gcdagten , door de dier- een Balans

verdaan
weiden.

lijke Geeften op de Leden werken 5. die als fonder v"ftaan

tuflen tijd malkanderen aandoen. Want gelijk in

een Balans , het verminderen van \ eene wigt altijd

de vermeerdering van het andere fonder tuffen-tijd

te weeg brengd , even foo moetmen de beroering in

de Levendige Doeningen aanmerken ; alhoewel

daar ook noch eenigondcrfcheyd in waar te nemen
\'ald ; en dat ten aanfien van de geftalte der Menr
fchen Lichamen , en de Geeften diefe volgens de

wil regeeren. Want aldus fietmen dat cenige geheel

traag en Loom , andere wederom feer gelwind in

hare Aöien zijn. Devetteenfwaarlijvige Paf-fak-

ken zijn gemeenlijk trager dan de fchrandere Men-
ichen die fray gemuskeld , en wel van vlugtig bloed

voorfien zijn. En of wel in een dobbel Geyleefd

Menfch fomtijds de wil goed is, en de Ziel een hupfe

gedagte heeft om yts vaardigs te doen, egter werden

«ie dierlijke Geeften door de overvloed van Vlees en

Vet, eenigfintsgeperft en belet in de Leden die be-

wogen moeten werden veerdig in te vloeyen , of

malkander voort te ftuwen ; En dus werden Er-^

men en Beenen en andere Leden verhinderd de wil

des Menkhen op het gefwindfte te gehoorfamen. ^^^ ^^ ^.

Wanneer een Menfch in plaats van op twee Voe- in een Beeld

ten even wigtig geplant te ftaan , op eenen Voet ge- °uftendc^""

heel often meerendeel ruft , foo bevindmcn dat hy moet aangc-

,
venwei fjjn geheele fwaarte rondfom de Middel-

J^^^^^'*"-

CL lijt^.
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lijn van dien Voet foodanig fend , dat hy volkomen

pal en feker in fijn gewigt Itaat ; 't Geen in 't veran-

deren van die ftand aldus toe gaat j Soo ras het ecne

Been van een ftaande IVlenfch werd opgcÜgt , (bo

gaat'er een gedeelte > na de hoeveelheyd der ligting

over aan de tegen overige Zijde > en maakt ten eer-

ften aanfiendat het Menfch- beeld uyt fijn gelijk-

wigtigheyd raakt , en noodfakelijk fou moeten val-

len j Maar den opgeligten Voet met fijn aanhoo-

rige Dcelen , verder van haar Midde-Lijn geweken

,

werd roo veel fwaarder alfler noodig is het over ge-

gane wigt op te halen , dat is in Balans te houden :

En derhalven is de fwaarte wederom rondom feke-

re Linie , diemen figh over al midden in de gcheelc

fwaarheyd des Lichaams verbeelden moet.
Welk een Laat ons 't gefeyde in eenige Voor-beelden gaan

hjkc siand befien , en voor afin defè eerfte Vertoog-Schets aan»
»*• merken waar in de algemeene welftand van een een-

voudig en Natuurlijk gefteld Beeld gelegen is. Wy
ftellen voor afdat een Beeld noit en kan bevalligh,

noch wel werkelijk in fijn ftand zijn (fchoon 't ook
ledig , dat is fonder eenige byfondere Lichamelijke

Doening is) wanneer het op beyde de Voeten even

fwaarwigrig en regt over end ftaande > foodanig ge-

plant is , dat het Hoofd midden door de Wigt-
Linie uyt den Hals kuyl tuffchen bey de Voeten
heen hangd , en fonder uytfwanken der Heup of
andere afwifTeling der Leden y na een en de felve zij-

de gewend blijft, dewijl fulx de ftand van fêer Oude
Sieke en verfwakte Menfchen te kennen geeft ; Die
in t gemeen't vermogen nieten hebben haar gehee-

Ie Lichaam op haar verfwakte Heupen , Beenen en
Voeten op te houden ; En daarom al byfetten watfè

konnen, ja dikwils noch wel een ftok voor een

derd
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derde Been gebruyken; En om dat in de gang nood"

fakelijk een groot deel des Lichaams fwaarte van

d'opligtende Voet op den neer-geplanten Voet over

gaat , daarom vald hen het gaan noch fwaarder dan

het ftaan , want de heele fwaarte des Lichaams >

komt och arm ! in eiken tred , op een Been alleen

aan. 't VVelkfe dan ook geern met een wandcl-ftok

v/ijlente gcmoet kómen. De Goddelijke Voorfie-

higheyd heeft den Menfch met twee Beenen begif^

tigt , om datfe aan de geftalte van foo een Lichaam

noodig tot het ftaan , gaan en loopen waren : Wan-
neerwe nu een Menfch of Menfch-Beeld in de Ta-
fereelen befchouwen dat feerhubsen knapsopfijn

Leden * voornamelijk op een Voet geplant ftaat

«

het fchijnd ons by na toe als of fijn Kloekheyd het

tweede Been niet noodigh had > of ten minften in

dien oogenblik daar niet om en dagte. En dus ge-

beurd net datwe in de befchouwing van fuiken A-
öie , veel eer een Denk-Beeld van een fris en gefond

Menfch , dan van een fieken ofverfwakten in ons

gewaar werden.

Hierom fal dan eenBeeld meer welftand bekomen,
JJlj""

"*

wanneer de fwaarte des Lichaams meefl: op d'eene welftand ir»

zijde , Been en Voet over gegaan fchijnd
,
gelijk de **" ®"^'*'

ftand van dit volgende Beeldeken duydelijk aan-

wijft. Engelijk fulx in alle adien en bewegingen

moet gefien werden , foo is fulx ook in ruftende of

ftil-zijnde Beelden, tenuyterften noodig waar ge-

nomen,om dat de geheele welftand daarin, van een

Werklijk ftil ftaan der Leden afhangd. En daar en Een Beeld in

kan felfs in 't Leven geen Doening of Werkelijke
Ijnj

t','*^'^'^

AAie bedagt werden , daar alle de Leden in haar wigr . kaa

Natuurlijke rufte, plaats, en gelijkzijdige ftand
"g^^^'J^f/]'*

en Gewigt gefien werden. Derhalven falder yts ge-

0^2 daan
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daan of bedreven werden > foo moeten de Leden

uyt haar Natuurlijke ftand en ruftplaatfe gaan.

't W"elk dan ook te weeg brengd, dat, fouder een be-

vallige ftand in de ftil ftaande Beelden gefien wer-

den ; foo moet'er door eenige zedige afwifleling

der beroerlijke Leden j ten minften een foortvan

bereydwilligheyd en vermogen tot eenige Doening

in gefien werden. Daar zijn ook eenigfints verfchey-

de trappen en ftonden ontrent de Bevalligheden der

ftanden waar te nemen *, Want men ondervind dat

als een Menfch moede gegaan is , dat hy dan mak- vermoJ/ja

keiijker op twee dan op een Been ruften fal , ja fom- Bedden.

tijdsnoen wel een StafofWandel-ftoktot eender-

de fteunfel nemen fal ; en derhalven beteekend het

flux ftaan en ruften op een Been , een frisheyd en

onvermoeydheyd,als boven gefeyd is. Wanneer ook
eenMenfch moede is vanLang op een Been te ruften,

foo is hy veelfints gewoon een gedeelte van lijn

fwaarte op 't ander minder beladen Been te fenden

;

En daarom moetmen defe ftand aan geen Beelden

geven dan die vermoeyd en afgemat fullen fcliijnen :

Ook aan jonge Kinderen , en aan Oude fwakkeof

Sieke Menfchen. \ En ware eenig andere nood-wet

dat afvorderde. Een Menfch lang ftaande is tot ver- Yf?''''5'*-^

ligting gewoon fijn ftand t'elkens te verwiflekn

;

En van den regter op de flinker, en dan wederom an-

ders over te fenden. En konnenwe hier in 't voorby-

gaan geleerd werden,dat in alle gracelijke ftanden der

Beelden (het zy die beweeglijk ofroerlijk werken,

of datfe door een bevallig ftil ftaan werken , ) ftanden 'mo,

dat decene zijde des Beelds figh noit gelijk aan die gen niet gc-

van d'andere zijde kan of magh vertooncn , en dat^--,,^''
'^

foo ten opfigt van haar Lengde en breedte , als ten

janfkn van haar plaats. Want of fulx in een fimpe-

CL5 '«
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leftand , of in een gelijkzijdige beweging der Le-

den , in 't Leven Touw konnen gedaan werden , eg-

ter fal fulx geen welftand noch gracie vertoonen , en

noch veel min prijs-waardig in de Schilder-Konft

2ijn.

De Tcrvalie Den vermaarden ItaliaanfenSchilder Mafaccio werd

Koi'ul door boven maten gcprefenjom dat hy de vervalle tijd der
•t gracdijk Schildet-Konfl , aangaande het ftellen der Beelden

,

Beelden "an merkelijk verbeterd heeft.Want gelijk het doe door

^i^bt*^*^'
d ^^" aigemeene onagtfaamheyd was op de baan geko-

men , de ftandcn der Beelden op bey de Voeten

gants Loom en onbevallig, fonder deminfte be-

reydwilligheyd of Werking re verkiefén ; Daar

Leerde hy de felve door het uytfwenken van d'eenc

Heup , de lofle fpeling van 't een of 't ander Been ,

de fa^teHiel-ligting van een Matig te rug getrok-

ken Voet, de twijffelagtige Buyging der eene Knie

,

herwaarts of derwaarts wending des Hoofds en aan-

gefigts en diergelijke , die Lamme en ongracelijk^

IVlaniere verlaten j en tot een verftandelijker Beel-

de-ftelling over gaan. Alle welke dingen wy onfes

jagtens fod duydelijk in *t voorgaande Beeldeken

met A getekend fien waargenomen, datwc aan-

gaande het uytfwanken der Heupe , aan de zijde

der laagtfte Schouder , en hoe het Hoofd anders dan

de Borfl: gewend is s of wat de ftand van 't regter-

Been aangaat (datmen hier een groot gedeelte on-

beladen en wat agterwaarts geweken aanmerkt)

geen breeder verklaringe daarover noodig hebben :

En daarom fuUenwe van dit , tot de volgende Voor-
beelden overgaan.

^1i°e"^"e!^
Gy fietdan wederom in dit tweede Model met

voMige ftand B gcteekend , feer ligt een Beeld by na in de vorige

ïoe"!^

'^^'' ftand gefteld i alleen met dit onderfcheyd dat defen

y-\ ^

Man
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Man op den regter Voet geplant is , daar den voo-

rigen op den flinker quam te ruften ; En gelijk aan

defen ook de regter Heup uyt fwenkt , foo (ïetmen

wel dat de bevalligheyd der ftand en ftelling tot bey-

dc zijden gelijk , en volgens dien algemeen is. Aan-

merkt vorder, dat of fchoon dit Beeld op beyde

Voeten fchijnd te ruften , de meefte wigte nochtans

alleen op den Regter aankomt , en dat den Linker

Voet flegts een weynig fteunfel ofhulp by toeval by*

brengd ; fulx dat de geheele fwaarte des Lichaams

van tuflen de Sleutel-Beenen, regt bezijden debin-

nenfte Enkel van den Regter Voet nederdaald ; als-^

we hier met de flauwe Lijn , midden uyt de Hals-

kuyl gaande, aangewefen fien. En gelijkmen wel (iet

dat de uytgefwenkte Heup eenige fwaarte buyten de

gefeydewigt- Linie maakt, foo moetenwe niet ver-

geten aan te merken , dat de tegenwigt daar van , vanhocdanu

door het afgeleyde Slinker Been gemaakt werdiwelk
J.'jg//^^**'

Slinker Been , fchoon het de meefte wigt aan het

Regter Been heeft over gefonden , egter foo veel

fwaarder is , als het verder van de gefeyde Linie af-

geweken is , en derhalvcn genoegnfaam is om de

fwaarte van d'overhangende Heup op te wegen ; En
te helpen dat in dufdanigen ftand degantfche fwaar-

te des Lichaams rondom het Midde-punt der ge-

>vigt- Linie gehouden werd,en den Man alfoo in een

bevallige ftand over end blijft ftaan. Men moeter

ook noch over gedenken , dat foo by aldien dit fèlve

Beeld fighbeweegde na de andere zijde, dat is fijn

ftand van de Regter op de Slinker Voet dede over

gaan ; dat dan al wederom de felve gelijk-wigtig-

heyd ,onder die verwiflelingh in de Heup en 't afge-

leyde Been foude gevonden werden ; te weten wan-

neer de ftand volgens defe Vcrkicfing maar alleen
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van 't ecne Been ofVoet op d'ander gefonden wierd«

Maar op bey de Voeten geplant werdende , foude ,

alswe gefeyd hebben , de geheele fwaarte tufTet^

beyde blijven,dat is door denBuyk tulTchen de Bee-

nen neer gaan. En op datwe niet voorby flapper^

't geen ons op een andere plaats wel voegfamer kon
voor komen , maar ligtelijk fou konnen ontglippen

daar aan te gedenken , foo willenwe hier aanmerken ,

datmen in geen van alle dufdanige ftanden van Beel-

i>e vaft ge- ; dcn , noit aan den vaft ftaanden Voet (diemen den

ino^noU geplanten Voet noemd,) en daar een Beeld voor-
«cnigebuy-, namelijk op ruft , eenige beweging of buyging in

Toonden la- de '1 oonen moet laten fien: Vlaar den anderen Voet
icnfien. wel eenigfi nts twij ffelagtigh of fober gebogen , of

wat verkrampt , nadien die maar als op de Wagt
ftaat , en fig veerdig houd , om op 't gebied van

den ftaander te dienen. En raag defe buyging der

Toonen noch wel ecnigfints duydelijker en meer

gefièn werden , wanneer de Voet op de Hiel ruft, en

van vooren vry is. Eenige Neerlandle Meefters ple-

gen haar in het verkrampen der Toonen , en Vinge-

ren foo onbeteugeld aan te ftellen . dat fommige

van hun Beelden , foodanig met de Toonen en Vin-

gers trammeleerden , als ofie met Handen en Voeten

op een Klavecimbel fpeelden , of de Snaren van een

ander Speeltuyg Toetften. En om dat fulxookaan

de Voeten gefien wierd daar de Beelden op ruften

moeftertj ofaan de Handen die een befadigde Doe-

ning hadden ; foo is fulx ook met groot Regt tegen

gefproken j en wijflelijk verlaten ; Want het was

als een Mode by na tot een algemeene Maniere ge-

v/orden; en daar warendcr die haar lieten voor ftaan ,

^ datter geen Leven noch aardighcyd in de Beelden

geiien wierd, daar dit niet ten uytterften aanwas
^n-i'- •" ' waar-
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waargenomen : Gelijk dan ook dufdanigc Wan"
wendfels, met de Naam van Sprangers Greepjes in spw|«"

de Wandeling bekend zijn. Sjftnon Vouet en eeni-
'

ge andere Franfche Vleefrers hebbender mede al een

Sraeur van ' ^eg gehad. Voorwaar die op het Maaxel

der Deelen > en de Werking der Muskelen Iet , fal

Ayel gewaar werden , dat een Beeld gracelijk opeen

Voet geplant , foo veel wigt daar op fend , en de

Muskeien die de Voet en Toonen buygcn , fooda-

nigh beladen en befigh houd> dat de Toonen niet o-

ver houde om te bewegen ofveel te T rammeleeren

:

En offigh ymand inbeelde dat hy dat doen kanj wy
houden egter flaande , dat het een fwakke en onfe-

kere ftand fal vertoonen , en noch meer in de Schil-

der-Konft fich fal openbaren,Daar is een Playfter af-

gietfel van een Anatomie Beeldeken voor Handen ,

daar in het gene wy aangaande het planten der Voe-

ten in 't iin hebben te Leeren , wonderlijk wel waar

genomen is.

Laat ons over 't voorgaande Beeld noch aanmer-

ken, dat fooby aldien het fig gantfchelijk ter zij-

den , en een Deel voorwaaits over boogh ; alfoo dat

het met de Slinkcr Schouder verre buyten fijn Mid-
del- Lijn geweken was ; foo foude volgens d'aanwij- Bedcnldng

fing van dit Voor-beeld met C geteekend , de reg- Beeld met

ter Heup fig foo veel in tegendeel agterwaarts gewe- ^ S«'cekcn4

ken vinden , allfer ten meeften van nooden is om
't Lichaam in fijn gelijkwigtige ftand te houden. En
dewijiwe uyt de Teykenkundige Trek des Beelds

genoegfaam ontwaar werden , hoedanig den Slin-

ker Voet opgebeurd , en 't Lichaam na d'ecn en

d'ander zijde der Middel-Linie over gebogen is ; foo

ftaat'er noch by aan te merken , hoedanig in dzk
ftand hetopgeligte Been , fteunendc met de voor- ^^^^^'^

^**

Q^5 Voet **
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Voet op een Steen , alleen eenige geringe hulpe tot

de ftand des Mans tocbrengd « om die LofTer , Ge-
valliger , en gracelijker te doen zijn , en nogtans

ïfle foo noodig , dat het Beeld Tonder fijn hulp in dit

geval fou daar hene tuymelen ; alhoewelmen wej

fienkandat het Beeld voornamelijk op het regter

Been geveftigd is. En dat het Slinker min of meer

na de grootheyd der voor ovcr-hellinge des boven-

Lijfs , ook min of meer te ondcrfteunen heeft : Want
gelijk een fteek-ftijl of fcheuyns ftaande Schoor veel

of weynig Laft lijd, of Dienft doet , na dat de

fwaarte geweldig of niet geweldig Hellende , heni

drukt , alfoo kanmen eenigfints verftaan dat dit Slin-

ker Been al meer en meer fou te onderfteunen heb-

ben; wanneer figh defe Man ook meer en meer

voor over boogh.

•<<^J"''i"8 Men fiet verder wel dat fouw dele Man figh we-

hcifteiJiog, derom herftellen jhet voorwaarts gebogen Lichaam,

wederom agterwaarts door de Midlijn (bu moeten

gaan : Maar dat hy het boven Lijf foodanig niet

fou kennen oprigten » blijvende bey de Beenen in

defe ftand , 't en zy met de Dye en Knie van het reg-

ter Been wederom foo veel voorwaarts te brengen

als het boven-Lij f wederom tot fijn herftelling ag-

terwaarts gaat. Gelijk dan ook het Slinker Been

wederom naderde Midlijn fou moeten komen j om
gelijkwigtig opgehouden te werden.

Verder kanmen ligt bemerken dat een Menfchc

door het uytftrekken van een Erm , of van bey de

Ermen, 'cgewigtdesLichaamsligtelijk kan doen

verwiflelen ; en van de over-hellende zijde op de

Voeten fenden ; Want men fiet wel dat het opligtcn

van den linker Erm meer wigt na de regte zijde ^ en

het neerwaarts hangen, en wat ver vandeMidde-
Ljjn

Qver 't ge-

«rigt en te

^eowngt.
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lijn afgeleyd zijnde, meer wigt aan die felve zijde

uiaakr Men kander voorts in 't algemeen by aan-

merken , dat het zy een Beeld hem fnel of traag be-

weegt , dat infonderheyd de boven Deelen des Li-

chaams , aan de zijde des Bcens > daar 't meeft op

gedragen \verd , eenicfints lager dan die van dan-

der zijde zijn : alsmen hier aan de Schouderden Borft

Hen kan. Daar wy verder noch over aan teekenen , ^ands gele-

dat een Beeld ineen ftil-ftaande,oftra3ebeweeglij- genthcyd

ke Aa:ie , meer verandenngm de voorname Leden «e verandc»

als Schouders , Heupen en Ermen moet vertoonen
jj°|gi,°g/j,

dan wanneer het fig geheel gefwind beweegt : Want
nadien alle fwaarte weegt midden door 't punt van

iijn bewoge Linie > en dat der Lichamen fwaarte

na de Maat der fnelheyd der beweging of toe ofaf-

neemd > alswe nu al hebben gefeyd , foo volgt dat-

ter in een langfame bewegingh van een Beeld, een

nauwkeuriger tegenwigt moet gevonden werden ,

't welk niet dan door het tegens malkander over ftel-

len der Leden kan gefchieden ; En over fulx moet de

verwifrdingh en afwiffelingh van die Dcelen in dit

geval te opmerkelijker zijn. Doch de Lichamen ^^^^ uceu

fnelder bewogen werdende, zijn onder die ftrecp den hebben

ofLinie daar infe bewogen werden , na proportie foo
JJ'j'gt noodig-

veel ligter ; En derhalven hebbenfe minder de even-

wigt der Deelen in agt te nemen , alswe aanftonds

door een loopend Beeld nader verklaren fuUen.

In de derde Vertoog-Schets ftellen wy een Beeld,

dat een Laft op fijn eene Schouder geladen heeft

:

Befiet ons Modelleken met D. geteekend ; En
merkt daar in aan , dat den Schouder op welk deic

Man draagt , hooger is dan den anderen die onbc-

ladenis. In dit geval gaatde Middelijn dergeheelc

fwaarte 3 foo van 't Lichaam als van den Laft die gc-

dra-

i
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dragen Werd , al wederom regt midden door en ver- voór-becici

decld die gelijkzijdig of even wigtig rondfom hec Jr^ggn"^
' •

Midde-punt des Bcens , daar den Drager op fteund 1 Bccid,

En moet figh defe vermengde fv/aarte met en in elke

tred verwiflelen , en van \ een Been op 't ander fag-

tclijk overgaan ; of den Lafl , of den Laft-drager

foude moeten daar heen vallen. Defe verwiffeling

gefchied ook gelijk of ongelijk , dat is fagt of

ongemakkelijk , al na dat den gang des Laft-dragers

eenparig is of niet ; Ook na dat de grond j op

weik dat hy treed , gelijk of ongelijk is, eenpa-

rig is of niet ; En om dat het op een effene Voet-

pad gemakkelijk vald , om de geÜjkhcyd der gang >

en fchikking der tegenwigt te hebben : Daarom
valt het een Laft-drager op een onfekerc, onge-

lijke w^ svy moeyelijk , en dat wel voorname- ^^^i^^^^^
lijk om dat hy in 't eaan geen fêkcre Reëel op wat her cca

het maken van hjn tegenwigt kan vinden, niaar ^ocq kjn.

die t'elkens moet foeken , en dikwils in gevaar is

van ftruykelen en vallen , of dat den Laft buytcn

fijn wigt-linie en vermogen van tegenwigt raakt»

Waarom ook de Menfchen die Kreupel gaan, kleyne

bequaamheyd hebben om Laft te dragen,offwaartc

ie Kruyen, als d'ervarendhcyd leerd. In het fteyge-

ren moetmen fig meer voorwaarts over geven , dan

wanneermen op een vlak gebaande weg paffeerd ; en

daarom fteken de Arbeyders in dufdanig geval ge-

meenlijk den Eers agter uyt, om de tegenwigt te

foeken. Onverhoeds in een leegte of kleyne aard-

Put te treden , doet menig daar heen tuymelen ; om
dat de tegenwigt vaak foo gefwind niet konncnde

gemaakt werden , de wigt van 't boven-Lijf te ver

buyten de Midde-Lijn gefchokt , niet toelaat dufè

door *t uytftckeq van eenig Deel of buyging kan op-

ge-
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Hoede te- gehaald werden. Gy fiet verder in de ftellingh vari

ISSg,
'^^

dit Voor-beeldwd , hoedanig het Beeld fi^^h na de
drager ge. Hgtfte zijde held, om daar door die zijde aan de

wad. fwaarte van fijn opgenomen Laft gelijkwigtig te ma-
ken. En op dat fiilx ligter en wel voegfamer fou kon-

nen gefchieden,is het noodig dat den beladen Schou-

der figh wat verheft , en den anderen hem een wey-
nig vernederde Men moet hier voor een algemee-

ïn de gang nen Regel leeren , dat een Menfch in fijn gemeenc

Jieyds punt gang , altijd het Middel-punt van fijn meefte fwaar-
aitijd in de

jg Qp ^jgj^ \(xt fend , Welk hy in 't gaan t'elkens te-

yoet, gens d'Aarde plant ; en daar hy in 't midden-Oo-

genblik van fijn twee-Voetige gang op fteund.

Maar gelijkwc in dit Voor- beeld fien dat de

Slinker Hand op de Heup gezet is , om d'opgeno»

men Laft met den Schouder hooger op te beuren j

Én dat de Heup aan de Regte of onbelade zijde y

uytfwankt , fulx moet niemand vremd dunken , na-

dien het Beeld in defe vaft geftelden oogenblik o^

dat Been ftaat ; En dat gelijkwe aanftonds feyden

,

altijd het Middel-punt des gewigts , felft in een on-

beladen > naaft aan of in 't midden door 't Been van

den geplanten Voet heen gaat ; 't geen noch wel

meeft in een beladen Menfch moet plaats hebben :

En foo ook de Heup in dufdanigen geval niet uyt

en fwankt , aan die zijde daar 't Beeld op ruft , foö

fal fulx niet alleen ongracelijk ftaan , maar de Laft

fal fchijnen daar henen te vallen. Wy fien dan in de-

fe Vertoog-Schets een Laft-dragenden Man op de

Regter Voet geplant , laat ons 't felve geval in de

volgende door een Beeld op den Linker Voet ftaan-

de , befchouwen j En wy fullcn fien , dat het geen'

wy aangaande 't uytfwanken der Heupe gefeyd heb-

ben waar en waaragtig is : Want alhoewel dit Beeld
•

mee
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-^^^^^Jj'^"?
met E. geteekend, meer op 2y gedrayd is

,'

fiog-

gcndeBeci' tans foo en belet fulx niet k'aar tefien, dat hier de

E fect«"cnd.
Sünker Heupe uytgefwankt is , en dat de Vuy ft of
omgekeerde Hand opdefelvc, indefen oogenblik

meer fteiinfel heeft , dan wanneer die even als den
Regter ingebogcn is» hn nadien düfdanig een Laft-

dragcnd Menfch , de verwiffeling van 't uytfwanken

derHeupeeenigfintsmeer dan een Leeg-ganger on-

derworpen is , daarom gebeurd het dat cenen fwaar

SïrTger" g^^^^^" ' ^P ^^^^ ^^P ^f tred
, dat de Heup na d on-

üghfomtijds beladen zij de uytgaat , iigheen weynig kromt , of

ï voortgaan.
"^^^ anders buygd , dan wanneer hy op de Voet van

de belade zijde treed. De Reden fchijnd , om dat

de Heup ingeweken> minder ftcunfel aan den Schou-

der geeft ; Dewijl den Erm aan die zijde (ïgh foo

pal niet fetten kan ; En daarom vind hy fijn hulp

met een weynigje van fijn fwaarte , meer op den

neergefetten Voet te fenden , al hy in den volgenden

SaKLTft"" tred doet. Men fiet in fommige Arbeyders dacfe in

drager te het torffèn ofdragen , van eenige meer dan gewoone
mets o p . ^^^gj,jg ]^g^^ j^gj loopen behelpen ; En gevoelen dan

in die veerdige beweging groote verligtingh,'t Welk

t'eenemaal over een komt met het gene wy van de

fnelle beweging der fware Lichamen hebben aange-

merkt , namelijk datfe ligter in haar beweging zijn

,

dan wanneerfe ftil zijn : En 't is te gelooven dat een

Paard minder fwaarte van fijnopfitter voeld ineen

Volle Ren , dan wanneer het op een fagten draf

gaat.

Wanneer een Menfch fterk gaat offeer fnel loopt,

foo en neemd hy de gelijkwigtigheyd op den Voet

die hem draagt foo nauw niet waar , als wel in een

makkeijken tred : Want al 't geen hy voorwaarts

buyten fijn wigt-Llnic geweken is, werd ofdoor de

togr,
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Li^2;t , of door de Wind , en door de geduurlge

vernieuwde onderfchpaging van de wiflelende Voe-

ten •, of door alles te gelijk opgehouden: Gelijkwe
Stand ran

onfcs a^tens , door de Bcfchouwing van een Beeld
een Beeld te- rj

. , ,
1 •

t r ^r c L
fecn de Wind tci^cn de Wind loopende , in dele Vertoog-Schets
loopcnde.

^^^^ p^ getekend , genoegfaam fuUen verklaard ficn.

Want het is fcer makkelijk te verftaan , dat een

Beeld dufdanig loopende, wel buyten deMiddcl-

Lijn van fijn fwaarheyds evenwigt kan geweken

zijn , Tonder te vallen ; foo lang namelijk als het in

die bewej^ingh eenparig blijft voortgaan : De re-

den is, om dat niet alleen defe Helling tot deveer-

dij^heyd van den loop helpt , noch ook niet alleen

dat het grootdcels op de Wind kan ruften (datmen

in een fterkc voor de Wind gaande , ook agterwaarts

overhellende kan ontwaar werden) maar ook wel

voornamelijk dat het Lichaam geduurigh met een

fcn^fi"
^y* nieuw fteunfel ondcrfchcpt werd ; Want foo haafl:

v'ist-Linie en is het bovcn-Li;f niet foo ver over 't Midde-punt

fgtcr'nUt en van den neergcfetten Voet gebragt , dat het Beeld

V'iid. na het punt van vallen fou konnen neygen , of het

werd door een nieuwen ftap van den aankomenden

Voet onderfchraagd , en opgehouden , en verhm-

derd: Enfulxvo^herd het Beeld by beurten, foc

langhhet loopt. En. hier van daan gebeurd het dal

cenYnel , of onbcdagtfaam Loopcr , de Voet elderji

tegen ftootende , noodfakclijk vallen moet ; Immer*

vee', ligter dan wanneer hy een fagten en bedagtfa-

men f^ang gingk : Want het Lichaam in het looi

pen fnellig bewogen , en voor een gedeelte buy ter

fijn evenwigt geraakt, krijgt door het aanftooter

der Voet te eerder eene andere bepaling, en ge

raakt fchidijk buyten de ftreep van fijn aangenom<

bewegingh ; In welk geval den Looper menigmaa
buy



alkrbande ftand van T)oening, 2^9
buytcn ftaat is , om figh door eenig tcgenwigt op te wanneer een

honden; Alhoewel vele door de Natuur- Leere al 5Semih ligt

fukkelende en fuyfcboUende noch eenige flappen valt.

voort loopen , en toehggen om door het uytfteken

van den Ecrs , en agter overwerpen of opbeuren

van het Hoofd , fich te herftcllen ; dat fomtijds ge-

lukt , en ook wel meerendeels niet ophoud , voor

datmen d'aarde befoekt. Doch die in'tfnel loopen

onverhoeds met deneenen Voet ineen Put of leeg-

te trappen , die vallen ongetwijffeld om de gefeyde

reden voorwaarts over. Wanneer wy hier nu al

wederom aanmerken dat de vaardige bewogen Li-

chamen minder fwaarte hebben , dan wanneerfc Hoe fulx toe-

tr.Mg bewogen werdcn-,fookonnenwede Natuur en
^**^*

wijfe van een Menfch die in 't Loopen valt offtruy-

kcld V ligtelijk verklaard vinden door een.fteen in een

Hoepel bewogen:Want fchoon een wigtige fteen los

in een ronden fmallen Hoepel geleyd,en van eefi tra-

ge, allengskcns tot een fneller beweging over gebragc

en tegen fijn Natuur rondfom en 't onderfte boven

geflingcrd werd , Nochtans heeft de felve in 't minfi:

§ecn gevaar van vallen ; foo lang namelijk als hy on-

er een en de fclveLinie van beliuur bewogen blijft;

Maar in 't omfwayen elders tegen aanbotiende , of

fchieüjkin fijn tegendeel bewogen werdende , valt

de fleen aanftonds d lar heenen ; of fpat elders ter zij-

den uyt,by nï als een fteen die uy t een flinger gewor-

pen werd.De Dan{rerS)Springers enWoritelaars we-
ten haar van defckennis,in vele voorvallen, wonder-

lijk te bedienen. En 't geen de Kioorde-danflersdoor

middel van een Stok doen , die wederzijds met een e-

vcnwigtlg loot vcrforgd is. (Daarfc haar fclven mede
in'tevcnwigt houden, en niet v:dlcn konnen,foolang-

fc onder die gelijkwigtige beweging in eeneLijn voort

R 2, gaan
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; ) dat konnen de Menfchen door het goed en

Maatredig bcftuur derErmen, en 't verder maken
van tegenwigt , in haar beweging ook doen ; om na-

melijk te konnen gaan en Üaan, loopen en andere

bedrijven iiyt te voeren. Ja wy hebben ook aange-

merkt dat de Koorde danffers veel fekerder op het

Touw zijn wanneerfe haar fnel bewegen , danflcn

tn vaardig voort gaan , dan wanneer fy daar op fagt

of iangfaam gaan : Gelijkmen dan ook altijd fict

datfc fig eerfl: langfaam en feker daar toe bereyden ,

èn makkelijk poogen onder fekere ftrcep van bewe-

ging te komen. En foo fcheyden fy'er ook wederom
af; om dat de fchielijke bepaling van het tegendeel

haar fou doen vallen, en dat om de felve reden als van

de fteen in een Hoepel bewogen' , is gefeyd. Wy
meenen ook dat het üyt geen andere Reden voort-

komt dat eenMenfch fagt gaande of feer langfaam

trantelende, veel eer moede en loom in de Beenen fd

worden , dan wanneer hy een brave en vaardige gang

houd ; Want nadien een Menfch in een langfams

beweging fwaarder dan in een veerdige is, en det

hy meer wigte t'elkens op de Beenen fend , die lan-

ger daar op duurd,als in de fnelle gang,foo moet fulx

de Beenen meer vermoeyen dnn wanneer die gefwind

bewogen,en t'elkens van haar wigte verlofl: zijn. Het
gcenmen noch klaarder Tal verft^an alsmen aanmerkt

dat in elke tred de heele fwaarte desLichaams op den

neergeplante Voet over gaat \ nu weetmen wel hoc

die wigte langer daar op ruft » hoe dat deel t elkens

al meer vermoeydheyd aan nemen fal.

dat^ên'"*'^" Van gelijken fietmen dat een Menfch , in het na
Menfch door {]„ trekken , aanhalen , op-hijflcn , of yts agter iie

raakcn is feer na te liepen , het zy dan met een Touw door een

cn'nuu"'»
Kacröij Haak boom ofanders , foo veel meer fwaar-

't Vcrm6geo
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te kan trekken, alslïjn gewigt buyten de Midde"

lijn van fijn geplante Voet geweken is>die hem voor'

namelijk onderfteund. Al waarmen ook moet aan'

merken dat in dufdanigen geval niet altijd de tegen"

wigt , door de fchikking der Leden gefogt werd >

om dat daar veel gevallen zijn,datmen des Lichaam^

fwaarte grootdecls over Iaat aan den Laft , of het

geen daar de Handen aah geflagen , en vaft houden-

de zijn om te vertrekken, die aKoo een vermengd ge-

deelte van het Lichaam des Menfchen worden: Tot
welkmen duydelijk kan merken dat de buyging der

Beenen, Knien , Lenden, Ermen en anders , de

kragt féer v€el vermeerderen kan ; immers ten min-r

ften foo veel als de geheele wigt desLichaams is.

Als 't gebeurd dat een Menfch yts uyt de Aarde ito"dè'S
trekt, foo verheft hy gemeenlijk fijn Been dat aan tuuciijkc te-

d'andcr zijde van fijn trekkenden Erm is , en bu)gt mTa'kl wad*
d'eenen d'ander Knie een weynig voorwaarts, en

kromt de Rug en Lenden min ofmeer , om fijn tc-

genwigt niet alleen te bekomen 5 maar ook om met
foo veel meer werkdaad fijn voornemen uyt te voe-

ren ; Want de kragt van fijn" vermogen , moet on-

der een wel aangetroffen tegenwigt ; fecr wel tot de

vaftigheyd , of fwaarheyd van 't geen uyt te trek-

ken of op te ligtcn is, geproportioneerd zijn, cc»

hy yts verrigtcn kan. En gelijk in dufdanigen daad

,

een groot deel van des Lichaams fwaarte, buyten

de Lijn der evenwigt is geraakt , doch opgehouden
werd door de fv/aarte of vaftigheyd aan welk hy
trekt of tilt, foo gebeurt het dat wanneer het ge- ""««" ^:'^-''*

trokkene te klakkeloos los breekt, uytfchiedt of het trekken

afknakt , eer den Werk-Man fijn gewigt kan her- vaiw

ftellen , of een deel van fijn aangevangen geweldr

oeffening kan varen laten , dat hy daarhenen tuyr

R 3 meld.
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meld en op fijn gat valt ; Welke val foo veel te hc-^

viger is , als den aanleg van 't geweld des Docnders

groot of kleyn is , of de fwaarte of vaftigheyd in

Icragt te boven t;aat.

lE.n nadien in dufdanige Aólien dikmaal voor-

komt datmen in plaats van eenige fwaarte na fichte

trekken de felve door voort düwen of ftooten

pooj^t te bewegen , foo komt hier niet t onpas , te

onderfoekcn of een Menfch alleen met de Ermen na
ofmen in

fi^;J^ trekkende , of met de felve van figh ll;ootende ,
he. trtkken 1,1 1 -^ /-\
of in 't ftoo. meer geweld en bewegmgh fal konnen doen s Om
I^aH^IF' ^^^ "S'^^i" fe verklaren en wel te verftaan ; ifTet noo-

kza. dig de gedagten voor een oogenblik van de Menich-

kunde af te trekken ; En merken uyt d'eerfle be-

ginfelen der Wcrktuygige Wis- Kunft aan , dat een

en de felve fwaarte , bewogen werdende door twee-

derley Hand-boomen of Speeken ; de felve alder-

ligtvoerigfl; fal behandeld werden met dien , die de

langfteisj ofwelkers punt van beweging verft van

*tpunt derfwaarheydaf is. Nu gelijk het on fes ag-

tcns noodig fchijnd datwe ^e{& Adie o( Je door een

Voor beeld vertoonen , foo moetmen voor afwe-

ten, dat de Muskeien van den Erm die voornameUik

'm defc Doening haar Rol fpeelen,in twee Geilagten

moeten onderfcheyden werden : Die ook verfchey-

de en tegenRrijdige werking hebben ; Want d ee-

ne foort diend om den Erm regt uyt te ftrekken en

onderfoek regt te houden ; De andere om den Erm te buy-
van d

' '»J»s- pcn,en na hem te halen,dat is om te Trckken;in wel-
kck-n des ? f n 1 j
Eiins. ke Doening of Aaie,wel moet aangemerkt werden,

dat de trekking van de Muskclen des Erms,de Borft

en gantfche Lichaam niet alleen helpen , maar fy

doen fülx ook geduurigh foo langmen Trekt ; daar

dandete die in 't ftooten alleen den Erm regt kon-

nen-
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nende houden , nier anders en konnen doen als de

iëlve r^t geftrekt houden , en by gevoli^ datfe ge-

heel rtil zijn , ten opdgte van die , welke den Erm in

't trekken , na iigh halen. Hier en boven moetmen
noch aanmerken dat de Muskei , diemen de Twee-

Hoofdtgt Elleboog- Spier noemd (beginnende yslUZ op-

per Erm- Been , die beneffens Brachieus of Erm-
Spier , den Erm na figh trekt) verder van den Elle-

boogh en Hand gelegen is , dan die Muskeien

die den Erm uytftrekken ; en daarom befluyten \vy

daar een groote verrigting in ; uyt het Voor-beeld

dat we van de tweed^rley Hand boomen hebben by-

gebragt : Ln wat aangaat de gefteldheyd der voor-

noemde Muskeien , daar van fal op fijn plaats ge-

noegfaam gehandeld werden.

Laat ons 't gefeyde wat nader door een faamge-

voeghde of vermengde Aflie Befchouwen , en de

faakfal ons noch klaarder en duydelijker voorko-

men : Want gelijkwe tot noch maar van een en-

kel trekken en ftooten verrigt door de Ermen , heb-

ben gefproken ; foo flaat'er wel in agt te nemen , dat

wanneer de gantfche Lichaams kragt en fwaartcmct

de kromming der Lenden , het verfpreydcn en ver-

fcheydentlijk planten van de Voeten en de buyging

der Knien daar by gebragt en te werk gefteld werd

;

dat fulx de Magt van trekken en fteken feer veel fal
Jï"^'/^,^'.^"

toe brengen ; en dat meer en min na dat ymand lig ^«01 eea

Weikfamer of nietWerkfamer in pofluur fal ^el- ^ °j°^5aa^^,

len Gy fiet buyten twijffel in dcfe V ertoog-Schets

wel , met G geteekent : Hoe twee fterke Man-
nen , d'een door t geweld van ftooten , d'ander

door trekken, een ftaande Kolom willen onder Voet

werpen. Wanneer gy nu indagtigh zijt *t geenwe

even hier vooren aangaande de gelegentheyd der

R 4 Mus-
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Muskeien , en der felver bediening hebben gefeyd;

foo fiilje met ons feer ligt befluyten konnen , dat den

Man die na fig trekt , meer geweld doet , dan den
genen die van fig afftoot Ja foo niet door de Schou-
der en gantfche Lichaam aan de Ermen veel ge-

weld wierde toe gebragt , den ftootenden Man fou-

de niet meer konnen doen , dan ofymand een ftok

onder fijn Oxei fette , en daar mede alleen van hem
fiiet.

Alsmen nauwkeurig defe Doening foude willen

onderfoeken , wy meenen datmen fal bevinden dat-

ter eygentlijk geen trekken (dat door Menfchen , of

arbeydfame Beeften verrigt werd , ) kan gefeyd

v/erden te zijn ; maar dat alle onfe Werk-daden die

aangeleyd werden om yts te vervoeren , voort te (Ie-

pen , en te verporren , eygentlijk voort- ftootingcn

zijn. Doch wy zijn gewoon fulx alleen met twee

benamingen te onderfcheyden , ten opfigt van de

behandeling en de wijfe door welke dat wy werken

,

gelijk ook d'cene Maniere bequamer en meer ge-

weld doet als d'ander , na dat die aangeleyd werd

,

als wy in 't Voor-beeld defcr twee Mannen heb-

ben geficn. Want alswe voor de Laft gaan , en die

door Middel van een Touw , Haak, Helpzeel,

Gareel of anders , na ons toe halen ofvoort flcpen ,

foo noemen wy dat Trekken ; Maaragter de Laft

gaande en dieopeenigc wijfê voort- duwende , dat

noemen wy Stootcn of Steeken , niet tegenftaande

waarlijk in beyde Manieren niet anders dan Stoo-

ten kan ofmoet verftaan werden. En op defegrond-

flag konnenwe feggen dat een Paard , een Wagen >

Kar ofSleede Voort ftoot , en geheel niet Voort en

trekt, 'z Geen ons niet meer vremd fal fchijnen, wan-
heer wy de moeyte flegts doen om fulx in 't Lev^n

• \ waar
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waar te nemen ; Want daar fullen wy ligtelijk ont-

waar werden j hoedanig een Paard aan de Sleede

vaft gemaakt zijnde , 't felve door middel van (ijn

Gareel ofhelft fter , met fijn Borft voort ftoot ; En
dat felfs den Haak , door fijn omgelpoogen Oog
niet anders kan gehegt werden als om van agter

voorwaarts uyt te ftooten. En 't felve fien wy in een

Strik , Touw, Hand-greep , ofwaar datwe de trek-

king mede doen. Ja men kan feggen dat een Touw
die om een Baal geflagen , en door een Wind- as op-

gewonden werd , de Laft na boven Stoot.

Maar om weder tot de Aclie vanTillen cnDra^en

te komen , daar wy 't even te vooren gelaten heb-

ben ; Willenwe nu een Voor- beeld by brengen , dat

ceni^fints van 't voorcraande vcrfchild ; om dat de

Adie niet foo feer met een of met twee Ermen ge- ^^'^/"'^"^

fchied)als wel met het gantfcheLichaam.Een opmer- dragende

keiijk exempel hier van fienwe in de volgende Ver- ^"^'^^n-

toog-Schets, met H. geteekend. Alwaar Hercules

worfl:elende>een Menfch'gehecl van de Aarde opligt,

en met fijn Ermcn omvatjcn't Lichaam op fijnBorft

en Buyk draagt ; Gyfiet wel hoedanig het boven

-

Lijf van Hcrkules, namelijk de Schouders , Rug
en Erm , buyten haar gewigt en Linie geweken is

,

en hoe hy in dufdanigen ftand niet fou konnen

ftaande blijven , by aldien het Lichaam van den

Man dien hy torft , niet foo veel tegenwigt maak-
te alfler van nooden is , om hem te konnen ophou-
den. Sulx datmen volgens dit Voor-beeld niet al-

leen en fiet hoe de Schouder van 't gedragen Li-

chaam, de Middel- punt van bey defer Lichamen
fwaarheyd is , maar ook voornamelijk dat het te-

vSor"becfd
genwigt door de fwaarheyd van het afhangende df icgcn-

onder- Lijfdes gedragen Mans, meeft-deels gemankt den wad?"'
R J werd)
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werd ; En dat hec overgeweken i ichaam van Her-

cules, en by gevolg biyde defe N'annen daar door

gevoegfaam opgehouden werden ; Ten overvloed

werdufulx ook noch met een flauwe VUddelijn in

de Vertoog- chets aan gewefen . Daarmen ook noch

by moet aanmerken dat den Linker Voet van Her-

kules vry ver buyten de'wigt-Lijn geweken zijnde

,

een tame'ijke tcgenwigt kan toebrengen, 't Geen

ons over dit Voor-beeld byfondcrlijk te Iceren ftaat,

is dit , datmen ir al'e flerk-Werkende Adien , als

hieifen • I lilen :
Drogen en anders , moet forge dra-

gen dat de Beelden altijd na de hoegrootheyd van

den Lafl of fwaarte die te dragen is , hun tegenwigt

foodanig geproportioneerd maken , alfler tot d'uyt-

voeringhvandevereyOefaak noodig is; ^ulx daar °"^^^^5*

min noch meer Werking gefien werd ; Want men hcyd der te

weet wel datmen omeca ftok of een Hand-fteen , moeTvcr-

van de Aarde op te rapen foo veel Aótie niet en moet lorgt zijn.

vertoonen dan ofmen een Balk of een Zerk-fteen

te tillen had. En derhalven en iffet ook in fuiken

daat niet noodig , datterfoo kenrclijken tegenwigt

des Lichaams , die opfigt op eenige fwaarte heeft , in

fulke Beelden gcficn werd. Men iiet dat wanneer

een ervaren Arbey Ier een Pak of Laft fal opnemen ,

dat hy uyt hem felven , met fig te buygen en in po-

ftuur te fetten,eerfl: onderfoekt in welke ftand enmet

welk een tegenwigt,aan dees ofgene zijde te fenden,

en 't Lichaam te laten overhellen, hy de voorgemelde

fwaarte fal konnen ophalen ; en in welken oogenblik

dat hy 't fel ve aantreft , iiy ook den Laft op pakt en

figh "eduurie onder de felve gewiet- Linie poogt te "<>= ^2 w"

houden. En gclijkmen dit knaphandigeren dikwils 't torflen

beter van den eenen dan van den anderen fiet ge-
[j^j^^f^J^

fchicden; foo gebeurd het ook menigmaaijdat eenen gen.

onbe-
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'onbefuyfden , den opgenomen L aft daar henen Iaat

tuymelen, alleen om dat hy figh in 't fbeken van een

betamelijke tcgenwigt niet verftandelijk heeft aangc-

fteld.'t Geenmen ook dikwils in de domme en fchie -

tende onderneming vande Kinderen iiet gebeuren.

En uy t defe grondflag komt het dikmaal voort , dat

de eeneMenfche meerLaft kan torflen en dragen dan

den anderen, fchoonfe ook van eenerley fterkte zijn.

d^Ervarent- Dit Werd onsook t'eenemaal beveftigt in deer-

Y^^ 'k °n'
^^^^ Danffers , Tuymeiaars , en die haar van jongs

veel in de aan in het fpringen en voltifeeren hebben geoefFend;
beweging en Y^Tgnt alhoewcl fy ook flegts Menfchen van 't felve
doen van n i i \ ° • • i i

Aóiicn t» Maaxel en geitel als andere zijn , en niets buyten de
ueeg bicn- y^{^ geftclde en mogelijke regelen der Natuur kon-

nen doenjnochtans konnen fy feer veel dingen door

een byfondere en veerdige bev/egingh verrigten, die

aan elk van Natuuren niet bekend en zijn; hn dat wel

meeft , om dat Tulx in de noodfakelijke behandelin-

gen der Menfchelijke Ampten en Bedieningen niet

algemeen noodig is ; Wantmen weet wel dat een die

het Kullen op 't Raad-Huys > of den Predik-Stoel in

de Kerken ofde Pleyt-bank in de Gerigts-plaatfen te

beklimmen hebben,minder ervarentheyd van Klau-

teren noodigh hebben, dan Bootsgefellen en varende

Jantjes , die op yder oogenblik , felfs in ftorm en on-

weer,en onder't wapperen van flaandcZcylen,en gon-

fên derTouwen,alsKattcn in'tWand moeten vliegen,

w' 'f'h 'if
'^" dewijl het meefte gros der Menfchen , het be-

befitten haat ftuur der Leden alleen kennen en befitten , byna
Lichaams ^^ j^^j. ^Jomme Vee , foo gebeurd het te ligter , dat
vermogen ui °

i i •

^ishctvcc. diegene, welke de regelen van de beweging, en

gclijkwigtigheyd nauw onderfoeken en tot de Prak-

tijk-oeffening brengen ; veel dingen konnen doen

welke andere vremd , ja onmogelijk fchijnen , Dus
ver-
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verwonderen wy ons vaak over de ftcrkhèyd van een

Worftelaar , wanneer hy met een onbedrevenen

doende is, daar hy dikwils minder Natuurlijke

kragt dan den anderen heeft. Of over een tuyme-

laar, Koorde- Springer, en andere Kon ft-oeffenin-

gen , die wy volgens de gemeene Natuur-Leer niet

en weten,; En van ons niet geoeffend werden , om
datfe ons in de gemeene omgang en Levens-manier

noch op onfe wegen , niet algemeen noodig zijn. Sy
dwalen dan feer , welke wanneerfe een Konft-greep

Van een Koorde danfler fien , diefe niet na en kon-

nen doen , aanftonds feggen : De Vent gaat met de

DujfvelotJh Alle welke verrignngen afhangen van

de kennis en nette waarneming des gewigts en te-

genwigts der Leden , om die tot een voorgenomen

faak , onder de Lijn en ligtigheyd der beweging al-

lefints te beftuuren : Soo datmen hier ook Teggen

moet dat de Konft de Natuur in velen te hulp komt;

Ta fy gaat felfs over tot in de Beeften, die (behalven

naar aangebooren Aard, waar doorfe haar in 't gaan

»

Loopen , Vliegen , Swemmen , en anders konnen

redden en ophouden) ook noch veel door Lee-

ring konnen aan nemen ; En dus fietmen dat een

Hond , die alleen gemaakt is om op vier Voeten ,
^
„„"ifoo'<

een voegfame tred te houden ; ook op twee Beenen Konftch

leerd gaan , en vremde greepen aannemen kan ; tot
^^*""'

welke dingen , om datfe buyten den Regel van fijn

aard zijn , hy ook een ongewoone Regel van ge-

wigten tegenv/igt leerd aannemen, Wy ondervin-

den dagelijks dat de behandelingen die voorname-

lijk in heffen , torflen , tillen en dragen beftaan , ons

moeyelijker en laftiger vallen , wanneerfe ons onbe-

fogt of nieuw voorkomen , dan wanneer wy de feive

door eca menigvuldig doen zijn gewoon geworden

;

De
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De Reden is niet dat wv met de ocffening fterker

worden, maar alleen dat wy door het dagelijx doen

,

allengskens een Regel daar op krijgen : Welken Re-

gel daar meeft in gelegen is , dat wy de gelijkwig-

tigheyd der dingen die te behandelen zijn , by de

greep kennen , en dat wv de felve in en onder de

Lijn , in welk wy die in beweging brengen , door

het goed poftuur des Lichaams , en 't behouden van

de te<7cnwigt , dan netter weten te behandelen , dan

wy in den aanvang deden.

Hetfouw mogelijk te wijt buyten 't beftek der

Menfch-kunde gaan , hier breed te toonen hoe de

Wijsheyd van den Schepper , alle de gefeyde red-

ding en behelping dieder in de beweging der Men-

fchen gevonden werd, ook in de viervoetige Die-

ren , en Vogelen , en al v^at Leeft , gcleyd heeft ;
en

hoe fulx in debyfondere geüngten der Dieren toe-

gaat. Kircberus h eft onfes agtens , de faak tame- .

lijk kort , en net in df fe woorden bepaald ;
die wy

,

omdatfe alonfe voorige aanmerkingen, eenigfmts

van verre konnen beveiligen , van woord tot woord

De weder, tot den draad van onlcRcdcn hier fullen aanlalTen.In

ïüdfc bcwe-
jie bewegincrh der Beeften fevd hy , blijkt voorna-

Se" vïtïge melijk de vSorfienigheyd der Natuur uyt
,

terwijl

Dieren, wis- n,jg viervoetige fuiken fatfoen geeft, dat de felve

Kr"' onmogelijk niet en konnen voort gaan, als door een

hoekfe voortfetting van haar Beenen. Ik verklaar de

faak met dcCc Figuur. Laat A B C O. de vier Voe-

ten van het Beeft zijn. AB. detweevoorfte. C D.

de twee agterfte. Ikfegge dat het Beeft niet voort

kan gaan.De tweeVoeten van cene zijde B D.ofA C.

te gchjk opligtende om dat op dele wijfe de ftreep

der beftieringh E F. niet over een komt met het

Middc-punt*derfwaarheydvanhet gefeyde Beeft.
'^ welk
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wfT^n een Beeft dat ftaat , bevonden werd te zijn
in hetpunc G. daarenboven dewijl deopgeligtc
zijde E B F D. wigriger is als de zijde A E C F.
foo moet het Beeft noodfakelijk vallen. Waarom
her door de wonderlijke ^oorligtigheyd der Na-
tuur foo gefchikt is . dat altijd twee Voeten die hoe-
kig tegen malkander over ftaan , ofgelijkelijk ftand
houden ofopgeligt werden, als daar zijn AD. of
C B. Wanr op dcfe wijfe werd het Beeft door de f?°<=«n

even vjotiqheyd van de zijden C B D. en ABC.B«ToDda
ontrent hti VÜddel-punt der fwaarheyd en ftreep Jj"^sang.

der beftuuring E F. in balans gehouden, en foo gaat bï/ftT^"^

het voort (onifr eenige vrees voor vallen. Op het
Rooms Kapitool , iietmen twee groote witte
Marmere Paarden hangen over de hoogte van de
trappen, waar van het eene dat aan de re;^te zijde van Miftand in

den opgang is , twee Voeten van d'eene zijde op Ro"r/enoV*
gehgtzijn , de twee andere op de Voet ftal ftaan- '« Kapitool*

de welk een groote on-ervarenthcyd van den Beeld-

houwer te kennen geeft , terwijl uyt het geen te

voorcn gcfegt is , niet gefchieden kan dat een'Pecrd

ofeenig ander Beeft te gelijk , en op eene tijd fijn

twee
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twee Voeten van de felve opligte fonder vallen. By
aldien deBeeldhouwer dan op de Natuur gelet had-

de , foo hadde hy de twee Voeten die fcheuyns over

malkander ftaan , moeten opligten , latende de twee

andere op de Voetftal blijven ftaan : Gelijk gedaan

is aan het Koper Paard van Keyfer Antoninus, op de

plaats van 't Kapitool ; 't geen waardigh is , om van

der"an*d'en
^^" y^^** "^^^ verwondeHngh geilen te werden : In

KoDftcnaar wclk dien Baas meerder Oordeel heeft gebruykt,

terwijle hy het Paard foo na het Voor-beeld der

Natuur geformeerd heeft , dat de twee Voeten die

hoeks over malkander ftaan alleen opgetild werden y

de andere op de Voet-ftal ftaan blijvende.

Soo fchijnd ook de Natuur geenfints traag ge-

Wèefttezijn omtevoorfien in die dingen, welke

de Vogelen , om haar Werking wel te doen van noo-

den hebben. Want het zy dat fy eten , het zy dat

ly gaan , of ytswes anders doen , het is altijd noo-

dig dat de ftreep der beftuuringh , onder welk fy

wigtig gehouden , ofbewogen worden , bewaard of

behouden worden. Want het is door de dagelijxfe

ondervinding bekend , dat fy om haar fpijfêvande

Aarde te pikken , terwijl fy haar Hoofd na de Aar-

de buygen , haar Voeten foodanigh voorwaarts

brengen, datfe op defe wijfê evenwigtig zijnde,

haar werking Aqs te ligter volbrengen. Maar als fy

vliegen, worden {-^ door haar twee vleugelen als ftut-

ten opgehouden , op dat niet het gantfche Lichaam
voor ofagter fwaardcr wegc , of helle ; maar het ge-

wigt des Lichaams na behooren gewogen , of wig-

tig gehouden werd. Welk niet gefchieden foude,

't en zy de ftreep der beftuuringh door het ftutfel en

Middel- punt derfwaerheyd door ging. En gelijk

anciere Vogelen een andere gcfteltenis des Lichaams

heb«

Se tegen-

wigt in de
Vogclcjf,
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hebben, foo is de Natuur in geen gebreke gebleven,

bmhaaropfulken wijfe tefatfoeneeren , door fuik

een Konft haar Lichaam , Pooten en fteert opeen fchfkk!"g.

andere wijfê te fchikken , dat fy foo onverhinderd der Natuur

,

hare Werkingen beginnen en volvoeren. Op defe ui^tiVmï-

'

wijfe heeft de Natuur de Vogelen met lange Halfen ^^^*

ook langer Pooten gegeven ; geüjkmen in de Oye-
vaars fien kan , welke öp dat fy onder het vliegen

net wigtig fouden blijven , de Natuur geleerd heeft

,

datfe haar Hals voor uytftekende , ook haar Voeten

even verre agter uyt fouden gefteken worden , op

dat fy foo haar Lichaam na het Middel-punt der

fwaarheyd en de ftreep der beftuuringe fchikkende,

haar vlugt des te gemakkelijker fouden volvoeren.

Ook hebben de Vogelen noch een ander flagvan

in 't gewigt te blijven : Want als fy het voor
""Jen ^a^r'

fle gedeelte van haar Lichaam om hoog willen hef- in hun bewe-

fen , en het agterftè neerdrukken , foo ftrekken fy J'igfig^bcwè.

haar vleugels, dat is fchragenfe na het voorfte gedeel- gen.

ie uyt : Maar als fy daar en tegen haar vlugt neer-

waarts ftuuren , foo trekken fy haar Vleugels na ag-

teren : Want op defe of gene wijfe brengen fyfecr

ligt te wege, dat het Middel-puix der fwaarheyd

in het Lichaam van de vliegende Vogelen van plaats

veranderd werd. Op de felve wijfe nebben de Vo-
gelen geleerd met haar Vleugelen af te trekken van

dat gedeelte dat wigtigft is , als in een juyfte balans

haar ielven wigtig te houden. En dus ver gaat d'aan-

merkelijke reden van gemelden Schrijver.

Men verneemd dat felfs de Kennis der tegenwigt jn'^jj yu».

aan alle Dieren foo gemeen is ingedrukt,datter Vlie- ten-

gen gevonden werden in Kandia , die wanneerfe ge-

vaar loopen van door fterke Wind weg gedreven te

werden , een kleyn ftcentjen in de Bek nemen om
S haar
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haar door dat Middc! beter onder een fekere beftuü-

ring te houden ; 't Geenmen hier fouw konnen aan-

merken over een te komen , met de Schepen die ge-

ballart zijn. En de Jongens die een fleert, ja ook
wel een fteen aan 't aj^rcr end van hun Vliegers ma-
ken , oni haar in 't klimmen ondereen fekerder be-

ftuuring te houden. En foo ymand lufi: heeft alle

die dingen wiskonfiiig in menigte Voor beelden be-

toogt te flen ; Lefc het Bot k van den vermaarden

Johannes Alphnnfus Borellus Napolitaan , nu in

"tjaar iö8o. te Romen gedrukt.

Vat behulp- Soo Weten figh ook de Vlcnfchen wel tebedie-

niiddeicn de ncn vsn cenige hu'p-mfddelen die de fnelheyd , en

hebben orn ^ gcwcld der bewcging voordeelig zijn: welke hulp-
haar uei te rniddclen wy niet onvoegfaam voor-bereydende

A(5tien , in de Men'ch-kunde mogen noemen ; om
datfè namelijk aangeleyd werden , om eenige by-

fondere d »ad van geweld te docn:Na dat nu de voor-

bereyding tot een Werk-daad grooter of kleyndef

is , daar na is ook de uytvoering dies te geweldiger

,

en grooter van Daad. Gy fiet by Voor-beeld in

defe Vertoog -Schets met I geteekend , wel twee

Mannen , die beyde in de uyterfte bereyding zijn

om te werpen , doch feer verfcheyden in ftand. A
heeft eer hy noch werpt , den Regter Voet aireede

gefield na die zijde, waar henen hy werpen wild':

Voor beei. Maar het boven-Lijfmet den werpenden Erm na

vSorbwey! d'andcr zijde en agterwaarts geweken , om van daar

rtiP.jicn der een Kloot die hy in de Hand heeft , na die zijde daar

^ '*^"*
den felven Voet gekeerd is , onder 't over-brengen

en onder het toevallen van 't opper-Lijf uyt al fijn

vermogen heen te werpen. Den Man B. daar en te-

ilen , heeft niet alleen den Regter Voet regt in 't te-

gendeel van de plaats daar henen hy werpen wil af-





Bedden mtwwderlevvooi-berevtlinq- tot een q;cweldi^^e Daat \'auA\%pe:
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gekeerd , maar hy rukt ook geheel fijn boven-Lijf

uyt fijn ftand plaats ; en verlatende de planting van

fijn Slinker Voet , fend hy fijn heele gwigt op den

a^ekeerden of Regter Voet , om van daar in de

uytvoeringh van fijn werp , al fijn gewigt tefFensop

die van fijn Slinker Voet wederom te doen over

gaan , en fijn werp daar door uytvoeriger en krag-

tiger te maken. Nu is het ligt en makkelijk te begrij-

pen dat nadien den eerften vry minder bereyding

dan den tweeden heefi: , hy ook een veel minder „ .. .1

verrigting in fijn daad fal hebben : Want even foo van bey de

veel den tweeden fig meer en door een grooter Linie
^ygj',^^^^^

moet bewegen dan den eerften , foo veel te meer ge- heeft,

weid en kragt kan !iy doen dan den eerften ; omdat
de kragt van de v/orp on-affcheydelijk van dehoe-

grootheyd en fnelheyd der voorbereydende bewe-
^^^^^^(0

ging afhangt. Want gelijk alsmen met een Boog Boogfcbm-

ver willende fchieten , de gefpanne Pees met geweld
{fijj"*

ver moet te rugh trekken , foudfe in het wederom
fpringen , ofafgaan , de gelade fchigt fnel en verre

voort jagen; Even foobrengd het te rug wijken,

en tegcnftrijdig overvallen van het geheele Lichaam

en uyrgeftrektcn Erm » foo veel grooter kragt by

,

wanneerfe yder wederom fnellig tot haar voorige

plaatfe heen gelaten werden ; en wie en weet niet dat

noc een Slinger lofleren veerdiger bewogen werdj

Koe hy fijn geladen ftcen des te wijder fal doen voort

ftuyven. Gelijk ook alle die een ongcmeene en ver- een spron™

re fprone willen doen , gewoon zijn door een fnel- te doen Ggh

Ie loop van agterwaarts genomen , ligh een toedrm- ''

gendc bewegingh in te drukken , op datfe verder en

ligter fpringen fouden.Welke dingen te bekend zijn»

dan dat wyfe noodig hebben verder op te halen.LaaC

ons dan liever met de vorige bedenking voort Vareti

,

Sa «A
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en een van defe werpende Beelden in de ftand van

den Spies-werper B. wederom in de volgende Ver- Bedenking

toog-Schets K. befchouwen : Soo fal niet alleen spies-wer-

waar blijven , watwetot hier toe gefeyd hebben ,?«"<* Bccl4

maar het fal ons ook ligt vallen te denken , dat het

2y defe Man hoog , het zy regt uyt . ofdat hy laag

wil werpen , dat hy in dufdanigen ftand , om forfig

te werpen feer wel , ja in fijn uyterfte btreyding ge-

plant ftaat , wanneer de Linker Schouder figh over

de Midde-punt van de regte Voet bevind , en dat

hy alleen in 't toebrengen van den werp , het Li-

chaam min of meer , dus of foo herfteld , en voor-

waarts op 't Slinker Been over brengd > na dat hy
dan voorgenomen heeft, hoog cf leeg of anders te

werpen: In alle welke foorten van werpen die de^*"'^^

grootfte fal zijn > dien hy fal doen met het Lichaam daad Tan d«

teffens en alderfnelft , voorwaarts over op 't Slinker ^°
f^j^^i^n''

Been te fenden ; en gelijk als fommige in dufdanig

een uyterfte vermogen, dikwils buyten haar gewigt-

punt komen te flingeren, foo kan het ligt gebeuren

datfe na 't volvoeren der werp daar henen vallen : In

welk geval de werp in 't gemeen van een kleene daad

is » om dat door de Val een gebroke beweging , en

het geworpene anders bepaald werd. Uyt welke din-

gen wy in 't algemeen te Leeren hebben , datter

aangaande de ftelling der Beelden • een andere ftand

in de bereyding , een andere in de uyterfte oogen-

blik en in de uytvoering , en ten laarften na de uyt-

voering moet waar genomen zijn.

In de volgendeVoor-beelden fullen wy alle 't fclve

waar gemaakt zien;alwaarwy eerft een Man vertoo-

nen , die met een Knods of Kluppel een geweldige

(lag wil brengen. Gy fiet dsn in defen Man met
L. geteekend fcer wel, hoedanig hy fijnboven-

S 5
Lijf
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Lijf na de tegen overige zijde, daar hy fijn flag

van daan halen fal , heeft over gehaald ; En hoe dat
.

hy verder de Handen Erm om hoog gebragt heb- oteTdè^**

bende , fijn bewegingen forffe aan de Knods niet al-
^^^^"'^^g'^fj*

leen heeft deelagtig gemaakt , maar ook dat hy om l.

met meerder geweld te ilaan , felfs dien Erm aie le-

dig en onbelemmerd is , derwaarts brengt , om *'an

daar teffens en met een meerder aandringend gewigt

lijn flagh gefwindelijk toe te brengen , ea alloo fijn

geheele fwaarte onder die veerdige beweging op het

geen dat hy treffen wild te doen over gaan , of te

doen ruften. En het is niet fwaar om verftaan dat

dufdanig een flag minder Werk- daad fal hebben,

wanneer defeMan deRegterÉrm alleen om hoog

heffende , een flig dede fonder het Lichaam merke-
fèïagTe.*^'*

hjk te rug te trekken. Daar zijn verfcheyde Manie- weidig iai

ren van flaan ; Waar vanmen de voornaamfte onder
^''"'

dry Geflagten kan bepalen \ namelijk van boven na Hocveleriey,

beneden , en dan regt , dat is Orizontaal ; en dan
^^^^fjjjjl^"

van onder na boven ; en van defe dry hangen alle de datici. zijn.

reft der Manieren van flaan af : Het zy dan datfe

Slinx of Regts gefchieden. De Maniere welke in

dit Voor beeld vertoond werd , kan onder die , die-

men Orizontale ofregte fou noemen, gerekend wer-

den. Inde volgende Vertoog Schets met M. ge-

t-ekend . fietgy wederom een andere Maniere van

flaan , namelijk eenen Herkules , die met bey de

Ermen een Knods opvoerd , en bercyd ftaat, een fl.ig

van boven na beneden te brengen. En gelijk dit

Beeld bevalliger flaan fouw, wanneer het anders .

om flond , nadien den Man dan regts foude fla \n

,

j

daar hy nu door de d onagtfiamheyd van den Plaat- i

fnijder > Slinx werkt ; foo moetmen weren dit

gelijk vele dufdanigh fijn gewoon te üaan. , en

S ^ dat
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'allerhandeftaud van l^oening, i8 ï

üat fulx ook door gewoonte ymand natuurlijk

werd ; dat pgter alle 'x. felve datwe Teggen willen

,

daar door geleerd werd. Want gy fiet wel dat dit

Beeld om een goede flagh te doen , genoegfaam be-

reyd ftaat , en dat het dus gefteld zijnde , laat blij-

ken dat de uytwerking vaft en feker fal gaan. Want

felijk defcn Herkules 't Lichaam agterwaarts over ^'^j^fj^fj'^

leeft gehaald , foo kan hy fulx eefwind met het dcfe Aftie

\. j/iL"^ u„^« hebben faU
brengen van den Ilagh voorwaarts over brengen

,

en zijn flagh veel kragts by fetten. Ook fietmen wel

datraen in en volgens dufdanigen ftand , met het

brengen van een Orizontale flag weynig fal uytvoe-

ren ; en dat over fulx allerhande foorte van flaan

,

yder fijn eygen en byfondere bereyding heeft , om
waarlijk Kragt te do^n , en e^n fixe uytvoeringe te

doen hebben.

HET IX. HOOFD-STUK.

Van ie Adien en Werkelijke befighe-

den der Beelden , en hoemen die Vol-

gens den aard der Foor-Vallen , onder

duytdrukking Van allerhande Paflien

en Ziel-cogten Vertoonen ^al.

Omdatdtf
Konft-btcl-

SEker vermaard Schilder plagt vande Beelden die ^'^"-^„g ^Vr

haar behoorlijke A(3:ien en Paflien tot het voor- ven , moet-

nemen van den Schilder , noch den inhoud der Hi- ?;"/at°°Jn

ftorie niet wel uyt en drukten, te feggen, datfe twee- fteiiing fulx

QUal gedgodverwd waren, Seker nadien het alle

S 5
Kon-

doen aan*

(Kincn,
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Konftcnaars bekend \% , dat de na-gebootfte Wef-
ken , de ware en Levende beroerlijkheyd uyt haar

eygen aard en Natuur derven, foo vald het niet fwaar

teoordeelen, datter in de Schilder- Konft een by-
fondere vlijd moet aangewend werden » om bencf-

fens de goede en vafte Teykenkundige 1 rek en
fchoone Proportie , ook de Aclien en Herts-togten

te drukken (dat is de bedrijvens kragt^ door praktijk in de Beel-

<ie**scïadet" ^^" ^^n te wijfen ; en a'foo te verbeteren 't geen fy

Konft. van Natuure miflen. Want dat is de Ziel van de

Schilder Konft : En die Meefters welke daar in by-

fonder hebben uytgcmunt , hebben ook altijd de

hoogfte Rang gehad.

, ^
Men kan de Beelden bequameliik in twee ftaten

Hoe de A-
,

• r,
^ JIJ

(jiien en bc aanmerken , te weten in Proportie der Ledemauen ,

weging met ^^ j^^ ]^^^^ bewegende Adien : Welke Adien of
de Proportie ^ .

i
^ •

it L f
farocnvcr- Doeningen haar niet alleen gehoorlaam moeten
ecnjgt moe- fchikken na de wil des bewegers , maar ook met de

ftaat en Wet der Proportie , gefchikt na fekere ver-

kiefing , feer wel over een ftemmen. *t Voornaam^

fte dan datmen hier in 't algemeen waar te nemen

heeft , is datmen de Beelden tot haar goede Trek >

foodanigen aandagt , en bedrijf geeft , als met de

hoegrootheyd der faak die'er vereyft werd , ten

uy ter (ten wel vocgfaam is.

Hoc vecidcr- Belangende de bewegingen der Menfch-beelden

,

*J^/„^g^|!^"diekonnen in 't algemeen in feven foorten of Ge-
piiig in de flagten onderfcheyden werden ; namelijk van boven

dai'valicn!"'^3t>eneden; van beneden na boven; agterwaarts;

voorwaarts ; ter regter; ter flinker zijde ; en dan om-
gewende ; welke laat fte gedaan werden ofdoor den

gcheelen Menfch , of flegts met eenig gedeelte na-

melijk met het Hoofd , Borft , Ermcn of Beenen

;

ofte ook wel met de minder Leden van Handen
en.



der Menfih-beelden , ^c. 28

3

en Vingeren ,• welke dingen na de on-eyndlge voor-

vallen , ook on-eyndige trappen en bepalingen heb-

ben.

Men moet verder aanmerken dat de verftandig ?*''"5^°'

gedane Ac'-cien , volgenj de verrcheydcnheyd der uioecen met

(akent altijd gelijkformig moeten zijn aan de toe-
^JJ^j^s*^»*

vallen , en denkingen die door de finnen padeeren ; acmmcn.

En dat yder toeval ofvoorval, min of meer uyt-

drukking komt voort te brengen , na datfe een by-

fondere geftalte van Menfch , f(DO van Ouderdom

,

Staat en Geflagt van Man of Vrouw , Jongeling , De Aftien

Maagd , Kind of anders ontmoeten. Invoegen dat nlg" "oudcrl

in eenen'tfelve voorval de beweging van een Jon- <iom en iexc

geling of Maagd , veelfints een andere uytwerking ^"^^" "'^

fal maken,dan fy wel in een OudMan of Vrouw fal

doen. Waar uyt dan volgd datmen altijd na de wei-

gevoeglijkheyd derAflien moet omfien , op dat-

men die foo in het gaan en ftaan , de plaats , waar-

digheyd, humeur en andere omftandigheden fou

konnen toepaffen : Want foo falmen de grootheyd

vandekragt die'er in de Beelden , volgens den fin

en meening der Aótie gevorderd werd, duydelijk

uytgedrukt fien , om waarlijk te konnen oordeelen

,

wat de Beelden doen , en watfe denken in dat doen.

De betamelijkheyd der beweging en betooning van wat de bc-

Adie werd hier door verklaard en verdaan ; alsmen JeJiVér

'

aanmerkt , dat wanneermen ymand met een Swaard Aftien is.

fal Ridder fiaan , datter dan op ver na foo grooten

daad , beweging noch yver niet en moet befpcurt

werden , dan in twee Kamp - Vegters die elkan-

der yder oogenblik uyt ernft de Kop klieven wil-

len.

Daar ftaat tot de kennis der Afticn , tweeder-

ley beweging ofDoening aan te merken j tot welk
wc
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Twfc en we een derde , volgens welke de meefte Dc3cningeii

bcwcgi'ng! gefchieden , byvoegen , om datfc met de tweeeer-

fte by- wijfe van verfelling veelfints zijn famen gefet.

Voor d'cerfte fteïlen wy d'inwendige be\^eging

die alleen in den Geeft: werkt, fonder eenige fienlijkü

üf^hafv?'^*
Lichamelijke Aciien te laten blijken, end'andere

vjticn zijn. fijn eenvoudige Lichamelijke bewegingen daar geen

byfbndere blijken of uyrdrukkingen van de Geeft

ontrent geficn werden En de laatfle zijn die . wel-

ke uy t de Geeft meeft voortkomen de met de Licha-

melijke AcSien verfeld gaan. En gelijk dele volko-

me en waar-igrigeAclien zijn . en meeft voorval. en

foo fietmen ook daar in de meefte yver en nocP"e be-

^otkomr
'° figheyd uylblinken. In de bewegingen des Geefts >

Afticn zijn- houden haar de vaardigfte en meeft woelende Lede-

maten , als Ermen en Handen gemeenlijk g-ntfch

ingetcugeld en ftil ; om d;it namelijk de Werkingea
in dit geval vjn binnen en in figh felven gcfchied en

wel meeft in denken beftaatj en dcrhalven hebben

^dÏQ Doenirigen niet van nooden dat Ermen en Bee-

nen herwaarts en derwaarts fwieren ; 't en zy dat

ecn'crfig vergetende, een byfbndere A(5lie op fijn

gcdagten doet volgen , dat wel fomtijds buyten we-
ten of Reden gcfchied.

Ongcmid- De bewegingen die in een Menfch op komen ,
CA icn.

j^Qj^^gj^ gemiddeld om yts anders wil , en volko-

men, ofongemiddeld en niet volkomen aangemerkt

werden. Indien ongemiddeld , foo fietmen veelfints

dat alleen de Oogeri volgens degedagten , herwaarts

of derwaarts gefonden werden , om een daad te

vcrrigten , latende de Voeren gemeenlijk in haar vo-

rige ftand gcftrckt blijven ; wendende alleen de

Dyen ; Heupen en Knyen na de zijde waar fig de

Oogen na toe wenden. Waar uy t Acflien van vqf-

fchey-i
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ïcheydebefigheydfchijnen voort te komen , alfoo

datter een gedeelte van een Beeld fchijnd yts anders

te doen , dat niet regt-draads tot de hêtic dicder

fefien werd , en is behoorende , alswe op fijn plaats

ebben aangeteekend. Maar in de gemiddelde , ofj^"'^?'^*'

gehecle bewegingh, daar werkt alles te gelijk tot

een en de felve daad. Want in Lichamelijke en Ziel-

lijke bewegingen tegelijk, daar worden de Leden
in (bodanige A(5lie befig gehouden , als den zin en
meeninge van den Geeft des bewegers ontrent feker

voorwerp i5. EnalleAdien daar dit niet te famen

gefienwerd, diefchijnen een vcrftandig Befchou-

wer , van een Gek , of van een Rafend Menfch ge-

daan te werden.

Daar ftaat ook te letten dat alle de Leden in wat ^tien moe-

Adie of Doening dat het zy , niet anders dan haar "" <^« l«<*<»

éygen bedieningen en moeten oeffenen ; invoegen bediening

aan de ruftende Leden geen beweging-, en aan de be- " 8'^" *"'

wegende geen ruftende of Lamme Leden gefien aca.

werden : noch ook aan Doode of flapende Licha-

men geen Leden die Levend ofwakende fchijnen te

zijn. Want een Beeld dat met foodanigen beweging

niet en is verfeld , alffer van nooden is tot fuiken

voorval uyrgedrukt te werden ; en als den Befchou-

wer figh noodwendigh in moet beelden , dat uy t de

Denking van foodanigen Beeld moet volgen , dat

fal aanftonds te kennen geven dat de Leden aan de

Geeft van foodanigen Beeld niet gehoorfaam zijn ; Hdeheuc-

noch fig daar van beftuuren laten j en derhalven fal- IpcnbtM^*

der een groote ftramheyd , en een feer onvoegfame weid»

J)arirgh in foodanigen Beeld gefien werden. Ja het

fal even ftaan (op datwe het door een Voor-beeld

verklaren) als of het Beeld vol gebreken was ; en dat

Jiet even als ymand die fig poogt om te gaan , door

een

h
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een gebrekkig Been of Voet belet werd Tulx te doetij

Of dat het yts byfonders wil verrigten , en dat de

Leden haar dienft weygerende,niet doen en kan dat

geen, dat het met yver fchijnd te willen doen.^Vor-
ken Aftlc der moet yder Adie ook foodanigh tot feker bee-

CpLid oog. paalde uytwerking verkofenen gefchiktzijn. dat-
merk heb- menfe ofniet twijfFclagtig dit ofdat te doen en Oor-

deeld; ofdatfe dus gefield zijnde ecnige geheel an-

dere of tegenftrijdige Werking fouden konnen

doen : Invoegen i een gaander voor geen Loo-
per , een ftaander voor geen Springer , een fittende

voor geen vallende, of een befigMenfch voor een

doe niet , pafleeren mag. Men verhaald van den

Griexfen Schilder Demon , dat hy binnen Athenen

eens een proefwilde nemen , om verfcheyde tegen s

den ander ftrijdende A6lien en driften in een Beeld

te gelijk te vertoonen; en gelijk hy voornamelijk

toeley omin 'tbyfonderde algemeenepaffien, en

fonden van de Atheenfê Burgers daar door af te

Schetfen ; foo wilde hy Dertelheyd , Ongeftadig-

heyd , Zorgeloosheyd , en Onregtveerdigheyd met

Zedigheyd , Spraakfaamheyd, Goedertierenthcyd;

Stoutheyd met Ontferming , Opgeblafenthcyd met

Ootmoedigheyd en Onfinnigheyd , «n Vervaard-

heyd te gelijk uytdrukken : Doch ik denk , fegt

twijffcling eener fcer wel , dat hy veel eer de TwijfFeling als foo

vubceld! ^^" tcgcnftrijdige Mengeling fal uytgebeeld hebben.

Want dat is den vertwijffeldcn eygen , dat'er onder

de donkere en onfekere Werking der Wingbrauweri

en onvaft opflag der Oogen , verfcheyde bedenkin.

gen, en Aólien door malkander fwiercn. Dat Vaz.ari

in 't Leven der vermaarde Konftenaars , van Bona-

rottus verhaald ,datmen in de Beelden van fijn groot

fcn vermaard Oordeel , konde fien om wat fonde en

m'S^
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ftiïsdrijf yder Menfch verdoemd wierde ; is buy-
ten twij ffel een weynig met Spek gefchoten.

Om fich in *t verkieüên der Aótien en Doeningen
der Beelden wel te dragen ; is den Scliilder ten hoog-

den noodfakelijk dat hy wel verfta het uyterfte ver-

mogen der Menfchelijke Leden , namelijk dat hy
wel hebbe onderfogt hoe ver 't gebruyk en dienft

der Leden in het Drayen, Wenden, Reyken, Schry-

den . Tillen , omvatten en anders gaat , en wat dé

Ermen en beenen , Hnis en Hoofd , Handen en Vin-
geren voor verkrampingen konnen verdragen j op
datmen in 't verkielcn en ftellen der Beelden niet te-

gensdemogelijkheyd der Natuur aanloopt. En op
datwe van de voornaamfte ookeenftaaltje oftwee
in 't algemeen mogten geven ; foo aanmerkt dat een

Menfch in de uyterfte omdraying , diemen in 't ge- 't Uyterde

meen kan doen ; foodanig van vermogen is i dat hy deï^eirdcn

agter over fiende , met fijn Aangefigt Lijn-regt over ""oc' ^ei

fijn Hiel fal komen te ftnan , en gelijkmen fulx noch Sj'n."^*'^*

niet geheel gemakkelijk en fonder het Been en

Schouder een wcynig daar na te buygen én kan
doen , foo blijkt dat een Beeld dufdanig gefteld , als

de Vertoog-Schets N. vertoond \ in fijn uyterfte

vermogen van die Adie is. Ook en kan een Menfch
fijn Hoofd Natuurlijk niet verder omdraycn , als

dat hy met de punt der Kinne even de Schouder
komc te raken, tot welke daad den Schouder fich

ook noch een weynig moet] na vooren brengen. In
t voorby gaan mogenwe met een Woord niet onge-

merkt laten voorby gaan , dat het ganfch onbeval-
lig en ongracelijk ftaat, de Beelden geheel met de v-aarotri

Tronien op zije te verkiefen , invoegen datmenfe 'ï"^°".'="''"^

even als de Kopftukken , of de Hoofden op de Me- k?n "in oX'
daaljenfiet; 't geen op Schouw-Penningen gedaan

Jo"^i««ï-?
werd
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werd om de gelijkenis beft te trefren , en dat in eert

andere ftand van nooden is>dat de Neus meer buytcn

de Tronie verheven ftaat , 't geen in 't drukken der

Penningen niet wel lukken wild' : Want het Silver

ofGoud, ofKoper, kan füo verheven niet aange-

fchroeft noch geflagen werden. Ook zijn fommige

Tronien door 't overhangen van de Neus , Jok def

Wingbrauwcn en anders foodinigh geftelJ ; dat .

fchoonmenfe in Vormen gieten wilden , fy niet

loffen fouden , veel min dan dat fülx in een Stempel

gefchicdcn fouw» Waarom dan ook de Plaafter-

gieters haar meefte Tronien in Vormen gieten , die

uyt twee of meer ftukken beftaan. In de Schilder-

Konft dan fullenfe beter voegen , wanneerfe min of

meer gedrayd vertoonen : De Reden is om datfe DeBccideü

vlak op zijde, een juvrtafgepafte ftand en oogen- moeten m

blik van Belchouwmg uytleverende> genoegfaam la- tie altijd een

ten blijken datfe foodanig niet toevallig uyt de oor-
j^°/j^jjjêbben.

fprong van haar eygen vry willige beweging, maar

met voordagt foo verkofen zijn ; 't geen de Lofie bc-

roerlijkheyd , dieder altijd in de Beelden behoord

gefien te werden , t'eenemaal tegen is , ja de lelve

wech neemd.

Belangende 't vermogen der Ermen , men moet
weten dat die niet verder agterwaarts over , of be*

zijden malkander en konncn reyken of geb' agt wer-

den , als datfe te wederzijds met den top der Middel- , „

,

fte Vinger aan den Hoek of Bult van den THe- vcrmr"en

boog komen te raken : Geliikwe dit wederom in de ^^'^ Ermcn

volgende Vertoog-Schets met O getekend , aangc-

wefen fien. Daar ook het nevenftaande Man-beeld

genoegfaam vertoond hoedanig een Menf h in een

wclvocgfame ftand met den Arm en Hand niet ver-

derkan reyken, als dat hy met de volle Hand de

T op-
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opperfte Buk van den Schouder kan bevatten : En
dit is dan de Leeft , na welkmen fich in 't ftellen der

werkende Beelden fekerlijk kan dragen. En dewijl

wyhier aan de mogelijkheyden uyterfte magtvan

des Menfchen Leden gedenken, foo fchiet ons in den

(in, hoe bey de Handen en Ermen foo volkomen tot

dienft van 't gcheele Lichaam gemaakt zijn , dat

fy overal, en op alleplaatfen malkanderen konnen

bereyken , famen Werken > en 't geheele Lichaam

in de betafting dienft doen j En het is een raadfekje »

dat vele uyt de vuyft niet konnen oploflen , wan-

neermen vtaagd , waar ofop wat plaats men de eene

Hand aan fijn Lichaam kan leggen, datter de ande-

re Hand niet en kan bykomen ? flegt Jan en behoefd

dit niet te weten ; Doch waarom fouden wy 't voor

de Liefhebbers en weetgierige vcrfwijgen : Grijpt

dan flegts met u Slinker-Hand u regter tUeboogh
vaft, en gy hebt fonder moeyte de eenigfte plaats

gevonden , daar u ledige Hand niet komenen kan ,

gelijk wy u dm ook noch tijd geven om na de twee-

de plaats om te foeken

,

In het ftaan der Beelden kanmen aanmerken,dat of

fchoon een Beeld op twee Voeten ruft , 't felveegter

fijn wigt alleen op eenen Voet kan doen over gaan ,

en dat door fckere Trap of hoeveelhcyd van agter o» uyterftc ver.

verhelling; blijvende nochtans 't felveBeeld fekerlijk m^sc" '"«i*

ftaande ; en dat door middel van de tegenwigt , die- ^ '^°^*

*cr door den minder beladen Voet en uytftrckking

vaneen Erm ofanders, gemaakt werd : Doch en kan

foodanigen Beeld niet verder noch meer buytcnfija

v.'igt-Lijn gaan als binnen 't vermogen van de ge-

feyde tegen-wiet i of het Beeld fai fchijnen daar he-

nen te vallen. Gy fict buyten twijffel hetvoorftcl

van defs ftand genpegfasim uyt de Vertoog-Schets

T z met
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met P.geteekcnd: En de dooorgaande Lijn wij ft

gcnoegfaam de gelegentheyd der Helling , en welke

partyen het gefeyde tegenwigt maken. Sulx dat ge-

heel niet moeyelijk is te begrijpen > dat by aldien

defe Man het onbeladen Been neffens't andere plan-

te , en den uytgeftrekten Erm nader aan de Mid-

lijn des gewigts bragt , en neerwaarts liet vallen , dat

de refte in de vorige ftand blijvende, hy niet en fou-

dc konnen ftaande blijven. En dit is foo , wat aan-

gaat de ftellingh der Beelden , na haar gewigt en te-

genwigt volgens de mogelijke ftand in allerhande

Doeningh en geval ; Laat ons nu » om de Menfch-

kunde nader tot de praktijk der Schilder-Konft te

brengen , ook de Adien en Paffien in 't byfonder

gaan befchouwen.

Wyzijn altijd van gedagten geweeft, datter tot vermaning

d'uytdrukking van allerhande gevallige Adien en schilde;.

Hertstogten , uyt welk de befte voort fpruyten

,

geen oeffening den Schilder nutter is \ dan met goede

opmerking vele dingen na 't Leven af te fchetfen ; en

voornamelijk die dingen , die hem by toeval , en 'lïi

in ftilligheyd hier en daar voor komen ; In welk

doen hy hem altijd moet fien te bedienen , wanneer

de dingen die gefien werden in haar yver en befte

oogenblik zijn.

Daar zijn veel dingen die de Schilder Konft nuAiif'dar.

en dan noodig heeft , die wanneermenfe op een be- "
J^"

der-

ftipten tijd wil hebben , niet te verkrijgen zijn ; im- Konit noo-

•/-
1 c n j-ir dighecttis

mersniet loo alsmenleten uytcrlten noodig neett: nictaUijdb/

Wel is waar dat vele haar door Modellen , en andere de Band.

hulp-middelen bedienen : Doch die nauwkeurig wil

opmerken , fal ligt verftaan , dat de Aöicn en VA-
fien welke door Modellen met vocrdagt gefogt en

gemaakt werden , vryTerxan die vcrfchillen , wcik-

T 3
v,e
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fc£"d7uf
^^ Natuurlijk gevalügc en waaragtige Afbicn en Paf-

gcvaiiige en ficn poemen : Want nadien de geftelde Aftien in

Aóluü! is ker
^^ Modellen geen waaragtige oorfaken hebben daar-

groot. fê uyt voort komen , daar door gefchied het datfe

Ook foo veerdigh> foo fèker, noch foo Natuurlijk ge-

vallig niet en konnen zijn. Wie en weet niet, datmen

met voordagt en fonder oorfaak niet wel fooNatuur-

lijk weenen,ofeen droevig misbaar maken,offig'uyt-

finnig toornig aanftcUen kan dan wanneer een treurig

of onverdraaglijk voorvaljonfePafiien en Adien,daar

toe op een ware grondflag gaande maakt ? 't Was dan

niet geheel buyten de weg getimmerd, wanneer feker

groot Vleefier fijn Leerlingen een Meefler fonder

Tiedr"r
'^°"^ aanwees : feggende datfe geduurig wel nauw

der Tong \a''^ocÜLv\ agtgcvcn op dc Adicn en Gebeerden der
de ichiider- ftomme ; o . ditfc n:,ir aan moeten Leeren affien ,

J<aa, in war voegen iy met de Handen , en met de Dogen
enWingbrauwen, ja met de beweging van 't gantfchc

Lichaam, haar meyninge en gedagten uyt drukten j

enfigh door nadrukkelijke en aardige Adien en y-

vcr aan andere verftanelijk maaken. Men verhaald

datter by d'Oude Kamer-Speclders waren die alleen

door een ftommc beweging , de Leden foodanig na

den eyfch der faken verfcheydentlijk wiften te fchik-

kcn , dat het was offe fpraken : En dat felfs na aller-

ley flaten verftaanbaar aan alle Natiën. Dus hiel-

den fy haar nu als een Oud Man , en dan weer als

een Kind : voor een oogenblik als een Koning , en

korts daar na weder als een Dienftknecht of Slaaf.

Dan als een Vrouw , en dan voor Maagd Dan
Dronken en Onbcfuyil , en dan weer Bcfadigd en

Nuchteren, Sulx dat ook een voorn «am Speelder

onder hen met den welfprckcnden Cicero durfde

twificn , en ftaande houden , dat de Adien en N^i-

tuui-
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fh«rlijke Gebeerden verre boven de welfprekend-

heyd der Oratcuren gaat. Hier vald ons noch in dat

Lucianus van een Daniïer onder Nero verhaald,

die alleen door de beweging van fijn Lichaam ver-

fcheydc gefchiedeniflen wifte te vertoonen ; En
dat hy onder allen , het Overfpel van Mars en Vc-

nus met foo Natuurlijke Adien wiftafteDanfTen,

dat alle de Befchouwers, 'tfclve fooduydelijk ver-

flonden , als offe het voor hun Oogen fagen gebeu-

ren. En dus werd hier al wederom openbaar j dat de

de Schilder-Konft in geen ding van het Leven be-

hoefd af te wijken ; Gelijk ook het Leven haar in

geen ding Tal verlegen laten: Want het gaat vaft en fe-

ker , dat al wie de Konft-Regelen geern in de Verw-

Ketel van de Natuur wil indoopen , die falfc felden

anders dan merkelijk verbeterd , daar wederom uyt

trekken.

Daar ftaat noch vorder te letten , datmen in 't al-
J^j ""«fer-

gemeen behoorde te kennen het onderfcheyd tuf- fcheyd tuf-

fchen Actiën en Paflïen , en hoe en wanneer die fa-
^^ p^flid, wei

men gaan ; als mede in wat plaats of gedeelte des Li- vcrftaau.

chaams, de Adien en Herts-togtcn haar mscfl open-

baren , en door welke Leden defc en gene werden

uytgevoerd.

Ontrent de Paffien die door het Aangcfïgt en v'atmen in

door de beweging van het Lichaam te gelijk moe- ,noet«'a«"

ten uytgedrukt werden , moctmen eerftelijk verfor- "cmen.

gen dat die in de Tronie wel zijn waar genomen. En.

alfdan fal het Hgter vallen , die van het Lichaam

daar na te fchjkken, en te maken datfe cencrley

Werk-daad hebben. En alhoewel in 't Natuurlijk

Leven de Aólien die tot uytvoering der PalTien ver-

eyfl werden , in Orden op de driftcw van 't gemoed
volgen, en dat her Aangefigt Ichijnd het Lichaam

T 4 in
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in orden te volgen ; nogtans is fulx in de Schilder-

jconft fich^ Konft heel anders , want daar kanmen de beweging
anders dan en Gebccrden des Lichaams beft na die van hei Aan-

lüoet diagen gefigt doen volgen: Als een opmerkenden Geelt lig-

telijk by fig felven , ofin de Befchouwing van 't Le-

ven fal konnen ontwaar werden ; voornamelijk wan-

neer hy aanmerkt datmen de PalTien nergens beter en

eerder dan in de "1 romen kan af lien , en dat ons

de Befchouwing van die . doet oordeelen van de reft

des Lichaams , al is 't felfs datwe op de Gebeerden

der Leden nauwiijx agt nemen. Doch de Aftien des

Lichaams voornamelijk nangemerkt , en doen de Paf-

fien uyt het Aangeligt foo vaardig niet Lefen ; voor-

namelijk niet wanncerfe daar niet wel in bepaald zijn.

Maar wanneer 't Lichaam met het opfigt en gefteld-

heyd des Aangefigts t'eenemaal tot een en de fclve

daadjfeer wel is faam toevoegt, foo fïetmen alles volko-

men. Wat kenteekenen van aangebooren Paliien uyt

<^dQ en gene Deelen haar maaxel konnen gekend wer-

den , daar van is vooren verfcheydentlijk gefproken ,

en de Konft-ocfFcnaar moet hem daar in wijffelijk en

aandagtig dragen , en alles wel weten toe te paffen

watwe aangaande d uytdrukking der Adlien en Paf-

ficn verder fuilcn aanmerken.

Aotif tn wat Wy noemen het eenAdie foo wanneer eenMenfch
p-flic is. fner fijn Ledematen eenig ernftig bedrijf, of Werke-

lijke beweging doet •, waar van men de belïghcyd en

aandagt des Wcrx in het Aangefigt kan affien i doch

foo nochtanSjdat al de '.eden voornamelijk dcWcrk-

tuygen vertooncn te zijn, door weik de Geeft des

Kcnfchen die figh alleen bcfig in de Tronie laat fïen y

dcWerk-daad verrigt. Maar wanneer in een Doe-
ning aldcrmeeft de inwendige gefteltcnis van het ge-

moed , door uytwendige Gebeerden word te ken-

nen

ten
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nen gegeven , dat noemenwc PalTien ; en werden dc-

femccit door ftille Gebeerdcn van het t-loofd» en

trekken van het Aangefigt uytgedrukt : welke twee

in meeft alle voorvallen elkander getrouwelijk by-

ftaan en verfellen ; en in velen door eenige fsgre Ge-

beerden van Ermen en Handen , volko-ncnder en

kenbaarder werden; welke Ad;ien d-sn fchijnenuyt

de PalTien haar oorfprong te hebben. Gclijkmcn

dan ook veelfints in fbodanige eenige heymcHjkhe-

den der Natuure en des Gemoeds , en geduurige poo-

ging , in de Tronien , als nnet Leesbare kentecke-

nenafoebakendziet. In meeft alle Herts- togten ko- ., „
I 1- /- -^-T 1--1 1

Wat dingen
men dry voorname dmgen te lamen ; Namelijk : net in de Pafucn

Voor-werp , de beweging des Gemoeds , en d'uyt- ™^*^^ *°<**-.

werking daar ontrent : Welke uytwerkingen in 't al-

gemeen maar van twee faken afhangen,namelijkLief-

de en Haat ; en na dat di : s^eweldig of gering is , daar ^^ ^^^^^j ^j^^

na htbbenfe een grooter otk'.eynder VVerk-daad, on- Perfooncn

trent de Voor-werpen . diemen on-eyndig moet ftel- ^rnTde^"
len : Ook moer hier de ftaat des Perioons van Man , Aciien «1

Vrouw , Oud , Jong . Sterk , Swak, Siek , Gefond , ga^mcr"'
en anders in aanmerking komen, z'j'»*

Door de beweging van het Hoofd , buyten aan-

merking van d'an lere Leden , bekennen wy veel ge-

fteldheden van *t inwendige gemoed. Soo dunkt ons

een 'Hoofd dat als een bie{ê neergebogen hangt, een wantdcA-

nedrig, gedwee , en neerflagtig gemoed: En gelijk de -i hoofd kan

hoovecrdige Pharifeen daar voor gecrn wilden de '^ •««-onen g€-

Monfteringh paiïeeren , alhoewelië 't niet en waren ;

foo wiftenfc haar feer fijntjes van dele mijnen te be-

dienen : Welk Mom-Aanfigt van de Saligmaker af-

geligt werdende . haar te bij fter vergramde.

Wanneer het Hoofd agter over en ftijf op den

Nckke gedragen werd > dat geeft een trots en hcog-

moe-
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moedigh hert te kennen : En gelijk dit ïn de Mcn-
fchen , alfoo is 't ook een moedige ftandin de Paar-

TfOtsheyd den (alwaar de Daigd voornamelijk indeMoedig-

rSvhcrtig. hcyd beftaat) v/anneerfe het Hoofd wel opgetoomd
heyd «" ''*'- houden , en de Nek als op de Borfi: laten in Takken,

en anLre Wanneer het Hoofd over een zijde hangd , betee-

«""ndêf"
^^"'^ ^^^ ^^" onmannelijke flauwhertigheyd. Als

Hoo«j. het met een ftijven Hals in de Wind opgeftekea

werd , dat vertoond een Halfterrig , Onverfettelijk >

en ork-agtige Steegheyd , en diergelijke; behalven

datter door de beweging des Hoofds , ook toefeg-

gingen , ontfeggingen , en Liefkofingen gefchieden

konnen.

Wat de Par. £)e bewegingen van de Partyen des ^angefigts zijn

Aangc"gts tc menigvuldig in getal , dan dat wy die by na fou-

te kennen^ ^^^ durvcB bcftaan op tc halen. De kennehjkfte

jjcn. houden haar voornamelijk ontrent het Lachen,

Schreyen , Kijven , Singcn Spreken , Verwonde-

ringe , Toorn , Gramfchap , Blijdfchap , Droef-

heyd, Vreefe , Angft , Verdriet, gevoel van Pij

-

ne , en foo voorts befig : Onder welke kenteekenen

fommige malkander feer gelijken fommigc ongelijk

zijn ; En dat wel nadatfe van malkander in Daad ,

ofin Paflie verfchillen» ofeen min ofmeer dringende

oorfaak licbben. Maer niet tegenflaande Schreyen

Onderfchcyd en Lachen , gemeenlijk twee verfcheyda en tegen

^^^Laïhen!^" '"^^^^'''^^'^''j^ende oorfaken heeft, nochtans zijn

de kenbare trekken en ployen des x^angefigts mal-

kander niet feer ongelijk : defienelijkfteaan beyde,

bemerktmen aan de Mond , Wangen en Oog-fche-

Icn. lM Vinci is van Oordeel geweeft,dat het verfchil

hier maar en was in de Wingbrauwen , en de plaats

die boven de Koppeling der Neus tuflcn beydenis.

Maar wy hebben in 't Leven waargenomen, datter

aan
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aan de Mond ook eenig onderfcheyd gefien werd •

Want 'm een Lachende Tronie zijn de Toetjes of Geftei vaa

Kreuken die aan de Mond komen , en diemen in de de Tronie"'

hoeken van de Mond fiet , wat na boven getrokken

enomgekromd, waardoor niet alleen de vriendc-

lijkheyd van de Mond werd vermeerderd , maar het

maakt ook dat de Gogen door 't opfchorten der Ka-

ken , loflTer en ruymer blijven ; dat Vrolijkheyd te

kennen geeft. Doch aan een Schreyende , zijnfe pijn-

lijk en bedrukt neergetrokken. Men kan om het ggn schrey-

Schreycn wel uyt te drukken , ook noch hulp vin endcxionie.

den in het ordineeren en verkiefen van cenig kenlijk

byvoegfel ; 't geen de faak foodanig beveiligen kan i

datter in t minftgeen twijffel aan te fla'an fal zijn; al-

waar 't ook dat een Tronie eenigfints meer na 't La-

chen dan na 't huylen quam te aarden. Ook zijndcr

feer veel Aótien en Gebeerden , die niet alleen met

Schreyen overeen komen, en in 't algemeen daar

mede verfeld g:an , maar die ook feer wel over een

ftcmnr.cn en ev^^cn zijn aan den Haat des gevals en

droefheydi waarom'er Gcfchreyd werd. VVant den

eencn Schreyd uyt boosh^yd en Toorn , fulx dat hy
onder nies eenige vergramde Adien maakt, of fijn schreyen,

Kleederen wiUcheuren - of hem van ongeduld daar

henen fmijt. Een ander Schreyd uyt aantrekking en

bedroefde gedagten.Een ander uyt tederheyd en fagt-

moedige blijdfchap. Een ander uyt vermoeding of

inbeelding van eenig quaad ongeval. Een ander van

Ellende en gevoel van pijne. Een ander door mede-

lijden , ofdoor afkeer, over 't verlies van Ouders
vcrfcheydc

enVrinden.enz.Onder alle welke qualen en ongeluk- Aftkn die

ken, deen fchijnd geheel wanhopig , end ander
J^';''^]'""'

vry geduldiger te zijn. Sommige maken geluyd in 't Hoofd

het Schreyen en fien na d'Aarde. d'Andcre zijn ftil , vcrfciS"''"

en
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en houden d'Oc^en na den Hemel , de Ermen neer-

waarts, de Handen famen, en de Vingers door el-

kander gevlogten. Andere vol angftvalligheyd, ver-

heffen de Schouders tot aan de Ooren. Die veel Tra-

^*^^"^c"
nen in 't Schreyen willen ftorten , knijpen d'Oogen

Tranen ftor- niet feldcK digt toe, trekken de Wingbrauwen fa-

^c"' men , en maken Rimpels bezijden de Oogcn , en be-

neden aan de Mond, als wanneer ook de tippen

Boogs-gewijs na om laag getrokken zijn. Daar en
tegen die hartelijk Lachen , hebben de Wingbrau-

wen regt geftrekt en open : maar d.a.ar is ook fen La-

chen dat mei over de Lippm gaat. En gelijkmen Lagt

van blijdfchap , foo fchreydmen ook fomtijds uyt

defelve oorfaak : En die tiauwkeurigh willen zijn ,

maken noch onderfcheyd tulTchen blijdfchap en ver-

Kodigc w«r- heiigingh. Schreyende by Lachende , of Lachende

oimcul bySchrcyende te ordineeren , doen fulxwel beyde

te Natuurlijker zijn ; Maar de waarheyd en waardig-

heyd des voorvals , verbied fulx dikmaal te doen.

Waar van breeder in onfe Ordinceringh.

Men fou ook noch een onderfcheyd konnen ma-

ken tuflchen een Schreyenden , en een die een be-

fchrcyde gedaante vertoond;dat is eenen die een wey-

nig tijds geleden,Gefchreyd heeft; Dewijl hetSchrey-

en veellints foo dra niet ophoud dan liet Lachen; t en

Waar het Lachen mede feer heftig heeft aangegaan.

Want gelijk in het hartelijk Schreyen , de uyt en in-

ademing geweldiger als na gewoonte is ; En de Gee-

fl:en ontroerd zijn , foo kan na het ophouden der oor-

faak (die ook nog fomtijds door de Reden enTroofl-

fpraken van anderen geholpen werd) de hevigfle be-

weging wel verminderen , dat is vertragen , maar de

Gceflen,en uyt en in-ademinge,konnen niet teffens >

maar alleen by pofen , dat is ailengskens tot haar vo-

riee
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rige gelijkw^gheyd gebragt werden,en hetSchrey-

en doen ophouden. En dus gebeuret dat de Men-

fchcn lang na het vol uyt Schreyen, noch fnikken en

halen, hoe feer ook ymand fulx poogt in te kroppen s

Want dit gaat even eens gelijk net Ichommelen des

waters in een bewogen Vat of Tobbe , dat niet tct-

fcns fal ftil werden , fchoon de beweging van het

Vat ophoud. Men {iet ook wanneer het opkroppen

van Schreyendc Kinderen , door dwang en ontfag

te overmatig gefchied, dat het hen fomtijds niet al

te wel opbreekt. Waar van d oorfaak is , dat de be-

weging der Geeften teffens gefmoord of ten minflen

geweldig verkragt werden.

Het Aangefigte is verder meeft altijd gefield en g"°4^"a^J°"

gefchikt , na de Adien en 't Gebaar dat de Togt tot de Aftien

des Gemoeds en de Wil aan de Leden gebied te heb- geiciükt^u.

ben : En (onder die fienelijke blijk zijn onfe Aclien

als fonder Leven en ernft. Dus komt ons een Vinnig

opfigt, in een dreygende Adie te hulpe , alsofmen

Haan wilde : en alsmen , gelijk het Spreek-woord

iêyd, een Gefigt geeft, daar van de dry een Doodflag

zijn. In het fmeeken verleend het ons een nedrige be-

druktheyd. De vlijtigheyd van een oprecht Ge-
Jj^'^^JJ'^ilJ

moed , vertoond fich door een vrolijk opflag der Oo- fien kan.

gen ; En wel voornamelijk wanneer die feer helder

en glanfig in 't Hoofd ftaan , en wat rond van Form

2ijn. De tmagheyd van een Slaafs Hert , werd door

een droomige fommerheyd des Gefigts uytgedrukt

:

fulx dat alle de Togten van 't Gemoed in 't Gelaat

des Menfchen Aangefïgt bekend gcfet werdeo.

Men moet ook aanmerken dat door geen Dee- Wat door de

Icn des Aangefigts meer of beter de Togten van 't ^S d"°'

Gemoed bewefcn werden , dan door de Oogen :
Fafiiciv al

Want dat zijn waarlijk de regte Kijk-venfters van ^/^ j,^^^

J"

't ge-
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't Gemoed. Hier door werden ernftige Opmerking
\

/brgeloofe Onagtfaamheyd,Wulpsheyd, Geylheyd,

Onverfaagtheyd , Grootsheyd , Stuursheyd, Sagt-

moedigheyd , bittere Vinnigheyd , Barmhertig-

heyd > Medelijdeniheyd > eo alles watter meer toe

behoord ,• geopenbaard. Ontrent dit bedrijf heb-
't Vermogen ben de Wingbrauwen de voornaamfte beftuurinch

:

dcrWiDg- --- ....^: . ^ ,. ö

brauwcnf Want gelijkfe tot het voornaamfte optoy fel van het

Voor- Hoofd , boven d'Oogen gefteldzijn, fooge

bieden en bewegen fy de felve na de drift die 't Ge-
moed ontrent het voor-val van een faak heeft. Som
tijds zijnfe verheven , dat Moedigheyd en Kloek

heyd te kennen geeft. Somtijd» ingetrokken, dat

Droefheyd en bekommering beduyd : Ook we!

ontfaghelijke Gramfchap ; namelijk wanneermen

ymand wel meeft met het Gefigt wil beftrafFen

;

't geen den Digter Homerus feer aardig in lij-^

nen vergramden Jupiter afgefchetft heeft > als hy]

feyd:

Dusfprak^ Jufijn , en om ftjn [eggtn kragt te geven

Trokjnet een wakkere Wenk^ de Branwen tn ell^aar ï

Vat van 't onfterflijl^ Hoofd^het Goden heeüijk^Hdyti

Sïg vreejlfjk pngerde , en de gantfcbe Oljmp dee he-

ven.

Somtijds zijnfe ongedrongen en vry uytgefpreydj

dat vrolijkheyden bly-geeftigheyd beduyd. Som-

tijds neergeflagen en hangende : Welke gefteidheyd

der Wingbrauwcn , een wis teykcn is van Nedrig-

heyd en veelfints van fchaamte.

Wat d'Er- In de Adicn fietmen dat door de Ermen en Han-
mea en Han. jg^ ^q mecfte cn voomaamfte Werking en uytdruk*

Acticndocn. king werd voort gebragt. En dewijl de Adien meeft-

deels niet wel met eeneHand bevallig konnen ver-

rige
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rigt werden, foo komen fy malkander in het Aan-

vatten , Ontvlieden , Vegten , Bidden , Vcrfoeken 9

Belaftcn , Verwonderen, Betuygen, Onderwijfen

en anders,op on-eyndige wijfen en toevallen te hulpe.

Want het zijn byfonderlijk de Handen waar door

wy EyfTchen , Beloven , tot ons roepen , weg (en-

den , Dreygen , Ondervragen , en \Veygeren ; ja al

onfe Werk-daden uytregten. Gelijkmen dan ook de

meefte befigheden die de Doening der Ambagten ra-

ken , Hand-merken noemd . om datfe door de Han-

den werden uytgewrogt. Ook geeftmen met de be-

wegingh der Handen , de Vreefe , Vreugd , Droef-

heyd , TwijffeÜng , Erkentenis , Lectv/elên ,

Schroom, Aanporring , Wederhouding, Aanne-

ming , Verweroing , Weg geving , Verwondering ,
»

Schaamte , en byna alles wat van den Menfch gedaan

werd, te kennen. En 't geen noch boven alle opmer-

kelijk IS , is dit , dat de Gebeerden die de Menfchcn

met de Handen komen te maken , by meeft alle Vol-

ken en Natiën een en de felve beteekenis hebben ; na-

melijk fulke, welke uyt deFonteynedesGemoeds
komende , gcenfints aan de byfondere Zeden , noch

aan de gewoonten van fcker Land-aard ofVolk vaft

,

ofeycenzijn. Invoegen datde Adien die door d'Er- DeAaica
'^ ,, j j*^

j j, ,
door EimcQ

men en Handen gedaan werden, met regt d algemee cn Handen

ne fpraak desAarbcdems mach genoemd werden. ;jp'g="^^*=^

Waar uyt openbaar werd dat het heclc Menfchelijk cemoeds,

geflagt uyt eenen Bloede gemaakt is. Doch wanneer- ^^J^^^^^^Sk

men de Afiien volgens de Zeden en Onderwij (ingen des wcicits.

der Volken fouw willen in agt nemen ; foo falder in

verfcheydeDoeningen een aanmerkelijk onderfcheyd

befpeurd werden ; om waar van een Voor-beeld te
^^^^^P^j^.

vertoonen , wy konnen aanmerken , dat daar wy y- daar in uyt

mand OKt een opgehcve Hand tot ons roepen of
^^^J:'(-^^"

Wen. ' •
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Wenken, foo doen fulx d'Italianen veelfints met
den Erm en Hand '\x\ tegendeel regt na om laag.

De bewegingen die de Menfchen in haar Adien
hebben , kaomen op tweederley wijfe , of in twecder-

keide en ley ftaten aanmerken : fommige zijn enkel ofeenvou-

dubbcHe ^'d ' andere dubbel , of faamgevoegd. Een enkele

beweging is. b^wfging of -^.(flic , gr fchied by Voor-beeld , wan-

neer een Beeld (ïgh alleen agterwaarts of voorwjarts

overbuygt , fonder meer rot fijn daad noodwendig

te hebben. Een dubbele ofgemengde Adie is , wan-

neer een Lichaam figh tor ecn'ge AÖie of Doeninge

wilfchikken, dat het hem te ge'ijk na om laag, en

ter zijden of elders op eenen tijd tot eenige verrig-

tinge komt te buygen : En dus fietmen in fraye en

bevallige Aftien dikwils twee , dry , en meer Doe-

ningen te gelijk: 't welk hoe het meeren duydelij-

ker gefien werd . hoe het de Beelden des te werkelij-

wat de Bcei- ker fal doen fchijnen. Een Beeld kan gracelijk fit-

fiik maakt!" ^^" » ^" ^^^ ^^^ boven-Lijfen Heup elders een wey-

nig heen geneygt zijn ; de Knyen wederom anders

,

de Beenen en Voeten zediglijk verfpreyd , de Han-

den in "c gemeen v/erkende in 't tegendeel; en het

Hoofd en Aangefigt , na d'ander zijde van de Borft

gewend , als ymand aanfprekende , toehoorende

of yts anders doende : Doch in byfondere Wer-
kingen moeten de Oogen deHanden gefelfchap hou-

den , op dat het Beeld waarlijk en aandagtig werkt.

Over de zittende Beelden moetmen in 't voor by

flappen aanmerken , dat de Knyen noyt geweldig

moeten faam geprangt , noch de Voeten niet als Ge-

bocyd zijn.Want dat een feermoeyelijken ongemak-

Jijk zitten geeft; datmen niet wellang kan harden,

en in 't Leven Telden gedaan werd alsmen ruymte

genoeg heeft de Voeten onbelemmerd te houden.

£n
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Eri (êkerwie veel met deHollandfe Bakwagentjes

gereden heeft , weet wel wat ongemak het nauw
litten is. d'Oude Mannekens in de Gaft-Huyfen

en Proveniers Wooningen , hebben om het knor*

ren en morren des Wmters aan den Haart zittende >

voor te komen , eikanderen de Maat van de Knycn
gefet; Want alfle foo veel ruymte hebben datfe twee

Vuyftcn öp haar breedfte daar tufl'chen konnen

houden,moet yder te vrcden zijn. Wy zijn met ern-

üiger dingen befig , anders fouden wy denLefer

over een vremde Warmoes-Batalje onder fuik flag

van Volk voor gevallen , eens hertelijk doen La-

chen.

Elders aandagtig en ernftig mede befig te zijn ,

en met hetGefigt na een andere faak gekeerd te zijn

,

beteekend een Aótie van een Oogenblik; om dat- ^^'«'^^^ ''and

men in een Doening van belang wel voor een Oo- van een 'oo-

genbiik het Gefigt elders na toe kan werpen , maar S'^nt.iikis.

evenwel hetGeligtalrijdby 't Werk noodig heeft.

Alle die figh in dele dingen wijHelijk willen aanftel- in nat ftan-

len , fullen noyt of felden Beelden te pas brengen , ^^" ^^^

die in een eenvoudige ftand , of geheel van ter zij- den moet'

den, of geheel van voorcn , en regtopftaandezijn. ^"^'«^^n«

Om dat in dufdanige vertooninge , gants geen by-

fondercAdiie ofDoening en kan uytgcdrukt werden
die waarlijk gevallig zal zijnjfchoon ook fülx in'tLc-

ven mogelijk is,en dikwilsvoorvald;'tcn waar'tdan

datmen in een Tafereel met fêer veel Beelden veran-

derings halven» fig ook daar van met ccnige vooi be-

dagtfaamheyd wilde bedienen. Doch enfal het van

de verftandigfte nietprijs-weerdig geoordeeld wer-

den ; om dat de veranderlijkheyd der Werkende fa-

ken Rijk genoeg is en ftofgenoeg verfchaft , om
bedge Beelden te maken, al is 't datmen fig met geen

V Leeg-
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Daar moe- Lceg-gatigcrs en behelpt. En gelijk in defe fo moct-

d'ig|j"ers' fTie" ngook Van het tegenftrijdige wagten. Men
in (i- Tafc- moet noyt verwronge noch verdrayde Beelden ma-

wcrdcu.
' ken ; maar voor een algemeeiie Regel vaft ftellen ,

dat Borften en Billen noyt te gelijk regt van vooren

konnen gefien werden.

Soete^'^ot ^^ Aótien en de driften moeten in 't algemeen

de Ferioo- toegepaft werden aan den ftaat of Ouderdom van

zi^n.^^

'^^^^'^ Pcrfoon ; Invoegen datmen aan de Kinderen geen

Mannelijke Adie , noch aan de Jonge Mannen of

Vrouwen geen Doeningen van Oude Luiden en

moet geven. Want de A(5lien en veerdigheyd der

Doeningen verfchillen in die alfoo veel als de Ja-

aien in de ren, de geftalte des Lichaams en het wefen. Inde
ï;indeien Kinderen zijn fommige bewegingen wel eenigfints

ras: maar daar werd altijd een fekere foort van Dom-
migi^.eyd ontrend haar Doeningen gefien ; En een

vreesagtige blooheyd , in haar gaan en ftaan , vaft

houden en aangrijpen gemerkt. Want nadienfe noch

d'ervarendheyd van veel dingen en Doeningen niet

en hebben , en datfe fommige van hun Ledemiaten

,

door de korte gedrongenheid en ftramheyd tot veel

dingen niet en konnen fchikken ; of datfe noch fwak

en teer zijn : foo zijnfe in 't beftuuren van hun doen

onfeker. En hier van daan fietmen datfe in 't aan-

vatten en grijpen, haar even als een dronken Menfch
dragen , en als een blinde taften na 't geenmen haar

voor houd Ook grijpenfe de dingen fchieÜjk en

onbefuyft aan \ en flaan de Hand aan dingen om
te Tillen , te Slepen , en te verporren , die meer dan

thicnmaal boven hun vermogen zijn: Gelijkfe ook

dikwils om een kleyn ding te doen , veel te groe-

ten Ad:ie maken ; en over een ftroo of rijsken te

dragen , ftenen offe een cantfchen Balk geladen

had-
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hacfden. En gelijk dit de Natuurlijke engemeene

flender in der Kinderen Acftien is; foo werden die

welke een veerdiger en fixér manier van doen, vroeg

hebben aangenomen, ofdat het hen met on-ophou-

delijke Arbeyd van Jongs aan geleerd \% , als enge-

meene gauwe Kindeien aangezien.

d'Oude Mannen hebben in haar A(5lien gantfch Hoed'Oudé

n 1 • T > n ••
I

Mannen in

tracé en Itramme bewegingen. In t itaan zijn haar haar Aaici»

de onder- Leden en Knyen gemeenlijk wat gebogen; *''°'

^ en de Venten in een gelijken ftand foodanig van den

"anderen f^cfcheyden , als een Soldaat die met een

Piek in tijn Gelid geplant ftaat. Den Rugge buygt

figh wat krom , het Hoofd wat voor over bukken-

de, en de Ermen feer matig in het doen van den an-

deren gefpreyd. Plutarchus fchrijft de Oude Man- oSe Man-

nen meed al de evgenfchappen van een dronke "^" '^°^^

Menfch toe , namelijk onvafte Schreden in 't gaan ; af'^acheiai

bevende Handen en Leden in 't Werken, haperende

Tong, Snapperige Mond, grimmige Ged;igten ,

Vergetclig Breyn , en dolende Zinnen.

DeOude Wiiven hebben wat fneller beweeine "9* i'Oudc

in het boven- Lijf , maar onder zijnle even foo ftram luar AdkA
en verroefl: als de Oude Mannen. Alsfe boos of toor- ^''"*

higzijn, zijnfc onverfaagt , en vol furieufe AAien
en uytvallen; 't Geen wel mccft aan de beweging

van het Hoofd , en Ottentottifche Grimmatfen van

het Aangchgt , en in 't voor over buygen van 't bo-

Ven-Lijf" gefien werd. 't Geen dien Grooten Ordi-

neerder Rubens in fijnTafereel van Jobs verfocking^

wonderlijk wel heeft waar genomen. En gelijk het

in 't overwegen der dingen dikwils foo toegaat , dat

het eene het andere bcklapt en in gcdagtcn brengt j

foo fcliiet ons hier by toeval datwe aan Job geden-

ken, in den fin > hoefommige van mecningezijn

V 1 dat
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Awmcrking dat de Duyvel, Jobs Vrouw, als fijn laafle cft

v,i]i.
* fterkfleWapcn-tuyg gebruykt heeft om Job te pla-

gen ; denkende door die te doen 't geen hy bevon-

den had voor hem felfs onmogelijk tezijn.Veel Me-
dicijns zijn van Oordeel dat de Vrouwen vaneen

ofdeVrou- weeker gematigtheyd zijnde , haarHerts-togtencn

jaflicn'^heb-
P^^cn minder konnen beteugelen; En datfe der-

ben dan de halven Natuurlijker wijsmeeft aan een Calbraken-

de Knor-fickte vaft zijn : Hun fchielijk in Gram-
fchap en Toorn opftuyven , werd van fommige by
hetOn-weder van Donder en Blixcm vergeleken,

Syrach fey d dat alle Boosheyd kleyn is by de Boos-

hcyd der V rouwen te rekenen ; Hn datter ook geene

foo bitter vald om te dragen. Gelijk hy op een ande-

re plaats ook fcgt ; dat de boosheyd haar Aangtfig-

tc veranderd en foo donker maakt , dats'er uyt fiet

Cap. ij.ii. als een Beer. Den Spreuk-rijken Salomon, bcveftigt

het fdvc, als hy feyd datmenfe alfoo ligt , als de

Wmd kan inbinden. Atheneus verhaald , dat als den

Treur-digterK*ïm«/« gevraagd wierd, voor hoe*

danigen quaad een Vrouw uyt te maken was? Ant-

woorde, dat het genoeg was, alsmen feyde datfe

?^V^M^^ een Vrouw was. En op datwe dit ftuk met een
Rol vanMan n r
cnVkijfin Spreukjc befluyteu ; H/fpoH^jx was gewoon te feg-

dlgen^fgï' gen dat een \ian maar twee vrolijke dagen met fijn

ipedd. Vrouw h:d ; namelijk haar 1 rouw en haar Sterf-

dag. Wie hoorde fijn dagen ?

Hoede A- De Aftien van een Jong en flerk Man fijn veer-

fe'n"ong en ^^g ^" ^'^^^^ *" ^^^'" uytvoeringhj en dewijl defe

ftetk Man hun Doeningen gemeenlijk wel ter Herten gaan, eiï

^'^°*
aldus noeft en y vcrig daar in zijn; daarom moetmen

in dufdanige Beelden altijd verforgen dat hetAange-

figt en de Leden een foodanigen geflel en mijne heb-

ben als met de daad wel vocgfaam over een flemd.

D«
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De Aftien der Vrouwen van gemcene Ouder- Hoe de a.

dom , en infonderheyd van de Maagden , moeten vrouwJn ch

gantfch ftil , zedig en ingetogen van beweging zijn. Maagden

DeKnyen wat na binnen gefloten, en de Voeten
*''""

niet wijd van malkander gefpreyd; nadien het te-

gendeel met de eerbaarheyd en wel gemanierdheyd

llrijd : 't Geen ook in 't fitten diend waargenomen.

En alhoewel in het fitten tuflchen Maagden en

Vrouwen, in 't gemeen niet veel onderfcheyd te

merken is. aangaande de Knyen en 't maken van den

Schoot ; nochtans meenen fommige opmerkende

Geeften waargenomen te hebben , dat een zittende

Vrouw werdende yts in de Schoot geworpen , om ondcrfcheyi

het felve te omvangen altijd de Krycn U\ openen, en ^^^^^^ vaa

den fchoot grooter maken j En clat een Maagd of een vrouw

Jonge Doghter daar en tegen in de felve daad de ^aagd.

Knyen altijd digter fluyten , en de fchcot kleynder

maken fal.

Voorts moeten de Ermen zedig en gantfch niet n^° „ ^^

wild in het doen of ver van den anderen afGedwaald Handen in

.•
, . j^, .... 1 "^ Vrouwen

Zijn, tenzy m noodiakehik voorval vsneenge- A^ftiendie-

weldige daad, of eenig misbaar. Een weynig ter ^^cu te zijn.

zijden overbuygens van het Hoofd , geeft ook

een bevallige ftand en fagtmoedighcyd aan de

Vrouwelijke Beelden te kennen, Gelijkwe fulx

nu wat nader in het befchouwen fommiger A-
dien enPailien in'tbyfondcr fullen gaan aanmer-

ken.

In een algemcene fland of Actie moetmen letten weirtani

dat de Borft en Buyk figh matig in houwen : I£n gc'^cenc

'

niet de Rug agterwaarts om buygen, noch de Borfl Aftic.

voor uy t ftooten. De Handen en mogen in het be-

wegen niet boven de Oogen verheven zijn; maar

haar meeft ontrent de Borft en het Hert befig hou-

V 3
den;
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den ; om datfe digt en naby de Sourfe en oor(]5rong

der Togten en PalFien blijvende , die te ligtvoeriger

fouden fchijnen te hulp te komen, en in de uyt-

drukking daar mede fouden over een flemmen. En
't en fchijnd niet dat de Handen figh om cenige an-

dere Reden , als de gefeyde , haar Natuurlijk en als

van haar felfs meeft ontrent het herte gewoon zijn

befig te houden.

In een Adie daar in een Beeld by toeval agter

over , ofter zijden over , ofanders om moet fien -,

moeten de Voeten noch geen van d'andere Leden »

na defelve zijde gekeerd zijn , daar fïg het Hoofd
heen wend ; Want anders (al het geen toevallige ,

maar een voorbcdagte Aótie verbeelden ; Invoegen

datmen in dufdanijre (landen ontrent de Voeten

,

Knyen , Zijden en den Hals dit volgende moet m
agt nemen: by aldien 't Beeld op fijn regterVoet

gefield is , foo moet de (linker Knye een weynig

gebogen , 't Been een weynig agtcrwaarts getrok-

ken , de Voet wat uytwaarts , en van agter wat op-

geligt zijn: De Slinker Schouder wat hooger dan

den Regter: Den Halsen't Aangefigt falfignade

Zijde van den Slinker Voet kceren , en den Slinker

Schouder Lijn-regt op 't punt van den Regter Voet

komen.

En dewijle den Hals foodanig gemaakt is» dat

het Hoofd ten Dienft van 't Gefigt j daar door ge-

maklijk herwaarts en derwaarts en op ver(chey-

den en ontelbare wijfen kan gewend en ge-

drayd werden , alswe in de Tronie-(l:clling hebben

gefien ) foo moetmen de Borfl: noit na de felve zijde

Kecren daar het Hoofd na toeliet ; 't en zy men wil

dat het beeld met de trmen en Handen cenigWcrk

doet dat het Gefigt van noodcn heeft j En dat-

jnen
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1

men 't fêlve binnen den oogenblik van fuiken Doe-

ning aanmerkt.

Een wiifende Adie moermen foo fchikkcn dat'*'^'^^^"

hetAangefigte van den wijfenden gekeerd is na de wUft.

zydc, tot welken iiy fpreekt om tevnjfen Ln by

aldien het voor-werp na welk hy wijfen wild, fcer

ver van hem en groot van bcflag is : gelijk een Stad ,

een Tooren , Gebergte , Schip in Zee , of diergc- Hoc na groo-

lijke, foo moet hy met een uytgeftrekten Erm en pen.

volle Hand in de ruymte heen wijfen ; en ver van

het voorwerp af fchijncn. Doch foo 't voor- werp

deun by is, foo moet den Erm en Hand wat meer in-

getogen zijn , en het voor- werp met de felve wat fe-
"

kerder aanwijfen j gelijk dan ook in dit geval de

Hand figh wat nader by moet laten vinden. Hec
aanwijfen van groote dingen die heel naby zijn , ge-

fchied gemeenlijk met de volle en uytgeftrekte

Hand; met de Kneukels boven; (want het bin-

nenfte boven ,vertoond veel eer een aanbieding , prc-

fentatie, ofondervraging) maar kleync dingen kan- jfieyncUin.

men met de Vinger wijfen, om datfe niet als van ge»,

naby gefien werden. En defc dingen veranderen ee-

niglints wanneer daar eenig bevel , of Onderwijfing

neffens verfcld gaat. De Meefteragdge Onderwij-

{ing moet met de Kneukcl of buytenfte des Vin-

gers om hoog gedaan werden : niet alleen om dat

die wijfe ook tot de beftraffing fchikt , en in 't on-

derwijfen vaak te pas komt,maar ook om dat de aan-

wij fingen in de redeneering , en vcrtoogen diemeft

maar aan fijns gelijk doet , aldervoegfaamft gefchie-

den met het binnenfi:e van de wijs-Vinger boven.

Om eygentlijk te wijfen is den Regter Vinger in

'teemeen sebruyk. Maaralsmcnmetde Middelrte Metuac

Vinger op ymand wijlt, dat werd voor Schimp ^,j|V^

V 4 ^?
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op genomen , mifTchien wel , om datmen dien Vin-
ger den Onbcfchaamden ofAars-krabber in de wan-
deling noemd.

Aftie van Wanneer een Beeld in een Adie is van gemeen-

aauiinaak.
^^^^ aanfpraak , foo moet het den Regter Erm ma-
tig uytgeftrekt hebben , den Schouder eenweynig

makkelijk onbeladen , en roerlijk in fijn Lit drayen.

Hebbende de Vingeren na den fin van fijn reden y

hetzy OnderwijfendejBevelende; Verhalende, &c.

bequameiijk verfpreyd.

Aaievan In een A die van ern ftige Aanfpraak, ofte daar

imaik^^^°' ^^^ ^^" overvloedige ftoffe , voor veel toehoorders

gehandeld werd , daar mag den Erm wJt ruymer

ter zijden uytweydcn , en toonen met het Hoofd
na dees en geene zijde , op en neerwaarts te buygen

foodnnigen gebaar , dat hy fijn reden als met heele

ftroomen , fcliijnd te willen uyt ftorten. Invoegen

de i Jan den foo befcheydentlijk na de flofFe die ver-

handeld werd , en den drift die 't Gemoed daar on-

trent heeft , geftu 'rd werden , datfe felve fchijnen te

fpreken. 't En paft ook niet qualijk dat wanneer

een Redenaar tot een vergadering eenernftige aan-

fpraak doet, of in een Vuurlchaar Pleyten moet,

datter dan niet alleen een fekere foort van aandagt

,

maar ook een zedige verfl;;gentheyd in fijn Wefèn
gefien werd : 't Welk prijswaardiger dan een gril-

lige ftoutheyd aan alle vcrftandige toehoorders fal

zijn. Ik gcvoele menigmaal (fcy den welfprekenden

Cicero) aan mijn felven , dat ik in 't begin van mijn

redenen bleek worde , en datter een ontfichlijk be-

ven door al mijn Leden gaat En gelijk dit overval

^er NatiiLire fich meeft inde alderwijfte enomfig-

tigfte Mannen vertoond; foo fietraen het tegen-

deel mcngmaal in een over ftoute Botce-kaal^ ge-

bcu-
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beuren. Voorwaar den vrvpoftigen Pompejus en

Fabianus , en fpraken noit in den Raad , fonder

Rood werden , of eenige neerflagtigheyd van haar

Gemoed in hare Aangefigten te laten uytblinken.

In t fpreken voor weynig Mcnfchen, groot mis- een aarÜ"

baar te maken, en foo veel Aftien te doen, als ofmen Q'faak tot

voor een groote vergadering fprak , fchijnd eer een dciing[^*'

raiernie of Dol Ie- Mans uytval te zij n , dan vcrftan-

delijk fpreken. Scker opmerkend Jongeling dit^ een

Proef-Lefle voor fijn Meefter opfey , om 't Kunsjc

van Preken te Leeren , berifpt werdende , dat hy
geen uytvoerige Adie genoegen maakte, en fijn

ftem niet meer verheven had , dan of hy met y-

mand alleen gefproken had ; fcyde ; Dat is de Waar-

heyd. Te kennen gevende , dat hy na de menigte

èits Volx gefproken had Doch fijn Vleeftcr verftond

het foo niet, alhoewel hy hem over fijn aardige ant-

woorde prees.

In een Adie daar een Beeld tegen een gantfche Aftieais

vergadering ofmenigte dts Volks ipreekt, (
Beelden fcheydtdin.

en fpreken nooit, maar wy fpreken Schilderkundig) S^" veihaiv

moet wel in agt genomen werden of het Beeld fit-

tende of ftaandc foreekt , ook van wat faak dat het

fpreekt , en waar mede dat hy den aandagt des Vok
bcfig houd : ofhy haar yrs verteld ; dan of hy haar

ergens van overtnygen wild , of yts kragtelijx in-

drukken wil om te doen gelooven ; op datmen
de ware Doening uyt fijn Wefen en Gebaar bemcr-

ke. Indien het fprekende Beeld dan verfcheyde

dingen moet fchijnen voort te brengen , foo moet-

men maken dat de twee voorftc Vingers met den

Duymvan deRegter Hand een Vinger van deSlin-

ker-Hand vatten, houdende de twee andere Vin-

gers van de felve Hand gefloten : 't Aanfigt moet

y 5
na
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na de vergadering gekeerd zijn , den Mond half

open , invoegen men fien kan dat hy fpreekt.

Aftle van Indien het Beeld fittende fpreekt » foo moet het

Spieker m * fchijnen te willen opftaan , en tot yder toe te

't voorgaan- komen : 't Hoofd moet een weynig voor over ge-

bogen zijn tot de vergadering. Indien hy ftaande is

moet hy hem een weynig buygen , foo met het

Aangefigt als met het gantfcheLijf na de menigte

tot welke hy fijn aanfpraak doet. Met het heele Li-

chaam voor over en op den Elleboog liggende, voor

een geheele vergadering te fpreken werd wel van

vele geoeffend , maar 't geeft onfes agtens een Mee-

fter.-igtigc Laatdunkcndhcyd te kennen: En die Tuix

uyt die reden doen , fchijncn weynig agting te heb-

ben voor het Volk tot welkfe fpreken Die wijfer

zijn en op alles letten , fullcn figh hier in niet ligt

misgaan. Indien *t ons geoorloft was de Zeden te

Roskammen, men fou tot een Voor-beeld konnen

vragen , wat welftand ofwelvoegfaamheyd het kan

geven , dat een Gefant geroepen om yts van be-

lang aan een Gemeente te verkondigen , fijn bevel

en dienft al liggende , en als of 't fijn Kouwe Kleeren

Ecibied des Yiïti en raakte , komt uyt te voeren , Seker een def-
^" "**

tig Dienft-knegt ofgoede Boodfchapper moet fich

altijd wakker en veerdig op fijn Koten aanftel-

len , in agt houdende van uien en tot wien hy te

fpreken heeft, en niet foo leuy en ongeagt de Spreek-

plaats, alwaarmen Eerbiedige faken verhandeld, be-

kleeden , dat de Toe-hoorders na 'tVoor-beeld van

den Spreker , haar ook tot maklijk liggen , en eyn-

delijk tot flapen begeven.

Men moet voorts alle fprekende Beelden altijd

aanmerken binnen de Tafercelcn te werken en te

jpreken met andere Beelden daaife by zijn : En
daar*
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om moet een fprekend Beeld , al is 't dat het maar

een Menfch uyt alle andere aanfpreekt, figh tot

niemand anders keeren als tot dien , tot welk het

fpreekc: Gelijk het dan ook een groote veragting is

,

datmen in 't aanfpreken van ymand , het Hoofd of

Lichjam elders anders heen keerd. Ook iflet feer

belachelijk wanneer de Toneel-fpeelders , dereden

diefe elkander behooren toe te voegen , aan de om-

ftanders uyt lappen \ 't geen maar in weynig voor-

vallen of in alleen fpraken fomtijds te pas komt.

En dewijl dat onder een menigte tot welke ge- ^^ï^^^^,

fproken werd , felden foo weynig aandagt is , ofdaar Lndagtige

werden ettelijke toe hoorders gevonden , foo komt "P^-''**"''

het hier niet te onpas eenige aanmerkingen over de

Actiën des Aandagts en des aanhoorens te doen. De
Beelden die wel en aandagtig fullen fchijnen te hoo-

ren , moeten voor eerft niet fprckende zijn ; maar

meeft het Hoofd na den Sprekenden houden, DeHoedeOudc

Oude Mannen en Vrouwen , moeten in 't aanhoo- gemeenlijk

renden Mond digt toegefloten hebben ; De Mond hooien,

en Kaken ter zijden wat rimpelig getrokken zijnde >

als verwonderd van 't gene daar gefeyd werd ^ trek-

kende fommige deWingbrauwen om hoog,of te fa-

men om leeg, en 'tVoor- Hoofd gefron{l;;vertoonen-

de datfe met Arbeyd haar finnen fchrap fetten , om
te verftaan en te begrijpen,watter gefeyd werd. An-

^j"^ooKn"d«
dere moeten de Vingeren door elkander gefteken , die ziucD»

met de Hand-palmen haar Slinker Kny vatten. Ook
wel de Knyen over malkander gekruyft » {leunen-

de op den hlle-boog ; de Vuyfl: op verfcheyde wij-

fen onder den Elle-boog gcfet. Ook met de Wang
en met de Kin verfcheydentiijk op de Handen en

Elle-boog leunende ; en andere diergelijke Adien

van gemakkelijk fitten , die om aandagtig te hoe-

ren j
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ren , voordeelig zijn. In het vlijtig toe hooren moe^
ten de Handen noit yts doen , daar de finnen eenig-

{ïnts toe Arbeyden moeten , want dan en kanmen
niet aandagtig hooren. Waar uyt volgt dat hoe'r.en

de Beelden zediger Adien aan Handen en Voeten ,

en 't beftnur der Oogen geeft , hoe de felve met hun
Geefl: meer fuilen fchijnen opgetogen te zijn om
vlijtig te hooren. De Adien in 't aanhooren moe-
ten voorts min ofmeer eerbiedig en zedig zijn , na

dat dewaardii»heyd des Sprekers ^ of de ftoffevan

welk gehandeld werd , verey ft ; want daar werd een

andere agting en gefchiktheyd in 't aanhooren ge-

vorderd, wanneer een Koning , Vorft of l^rins,

ofeen Leerair in een vergadering fpreekt > dan wan-

neermen eenQunk-falver of Poetfemakcr wat hoord

fnakkcn. Alle welke dingen in 't algemeen en in 't i

byfonder moeten waargenomen werden. !

Aöie vaa Andere hoorders na eenig afgelegen voor werp

aaadagt!^'
w^^^^"^^ ^^'^ »

^"^ fomtijds door een opmerkelijke

reden van den fprekenden verrukt , fchijnen als na

twee zijden te gelijk te luyfteren. En dufdanige

hebben een gebroken of vermengde aandagt : die-

men feer wei en natuurlijk kan uytbeeiden, wan-

neermen het Aangefigt wel na het eerfte voorwerp

gekeerd houd , maar offe met d'Oogen cgter na yts

ïindcrs gluurden , en het Hoofd als tuffchen beyden

en elk wat gevende , gekeerd hadden.
Aftic Tan Die ftaande Hooren , hebben veelfints de Ermen

Wideii, voorop de Borft over malkander geflacen. Of de

Vuyft met den Duym op den Gordel , of Riem, of

op deHeup fteunende.Ook wel beyde de Handen op .

den Aars,alhoewel dat eer Boers dan terbiedig is.En

J

gelijk de goede Schilder-Konft figh altijd lever van

de Antiauiteyt bediend , foo verlchaft de veelheyd

de*
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der verfcheyde grootfe Kleedingen, die meeft ruym
en wijd by d'Oude gedragen wierden , gelegent-

heyd genoeg om de Ermen en Handen eenige iHlle

befigheyd te geven , met die op te houden en te re-

geeren. En die de Mantel en Tabberd-oeflcning

van d'hedensdaagfe verftaan , mogen fich daar me-
de van bedienen ; Alhoewel de ware Schilder- Kond
het Modern niet grootcüjx kan beminnen , om dat

die N^odcn on-ophoudclijk veranderlijk > en dcr-

halven fotzijn.

En nadien in het hooren veelfints eenige byfon-

derc trrkken in de Tronien voor vallen , die van we*
gen d'opmerking des Verftands , of beftipt zien en

bcgluuren eenes dings voort komen, foo ftaat'er aaa

te merken , datmen te mets feldfame Grimmatfen j

en wonder aardige Tronien onder de Menfchen aan-

gefigten fiet maken. Dus bijt den ecnen fomtijds

op fijn Tanden , en fiet met open Lippen foo wreed
als een Schaap, dat is vertoond, een fottelijkc of
valfcheGramfteurigheyd.Een ander heeft deMond-
Lippen boogs-gewijs by na agtcr d'Ooren getrok-

ken , en verwonderend na boven gcfchort , ofLee-
pig neerwaarts gemonkt. Een derde grijnd in de Be-
fchouwing van eenig ding, als deDrommel tegen den
Dageraad ; die daar in fcer wel worden nagevolgjc

van de geen , die met de Neus in den Ooften-wind
een barren Hoek onder 't Gefclfchap van een fcher-

pe Jagt-Snee beftcvend , dat fnoten quijl ten Neus
uytloopt , en de Oor- lellen van de Kop fchijnen te

vallen. Duldanige Grijnige Tronie-ftanden hebben
wy vaak gcfien aan Luyden die ontrent de door-

loopen van Borfen en Koop-Hallen , de Plakkaten ,

die wat buyten de Kijk geplaaft zijn , bcgluuren ;

of die in een fterke Lugt met de Hand op haar ge-

fronil
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fronft Voor Hoofd , het uur aan een Toren-Wij"

fer af willen muren. Ook wel in een kleyne en ligt-

voerige Doening , die nauwkeurig moet behan-

deld zijn. Gelijker ook Menfchen zijn die in het

Brieve-fchrijven haargantfche Hoofd en Aangcfigt,

en voornamelijk deMond en Oogen na alle de Iwic^

ren van haar Pen verployeti en vertrekken Ja hocfe

haar werk voorfpoediger doen , en dat het hen ge-

heel wel na denvlcefche gaat; hoe fulx dikmaal te

heviger , en nadrukkelijker fal gefien werden.

Aftie van jp ^^^ Vragende Aftie , is de Hand aan geen ge-

gi!j.""' fette beweging verbonden , maar veranderd die t'el-

kens, na de ftoffe over welke de Vraging gedaan

werd. Men moet hier ontrent eens voor al aanmer-

ken , dat wanneer in een Adie niet wel kan uyt-

gedrukt werden , van wat ftoffe daar gehandeld

Huip-mid- werd , namelijk offer van Staats faken , van God-

AX"n ten- delijke faken, van Konft-oeffeningen , van Hals-

liiktcma. gerigten, of anders gehandeld werd ; datmen dan
*'^°*

in en ontrent foodanige Ordinantien eenige kenne-

lijke omftandigheden, en duydelijke by voegfels loo

veel moet te weeg brengen , dat alles wattenn d*A-

aien ontbreekt ofonmogelijk is te verroonen , daar

door ligtelijk gekend werd. Doch dit raakt d'Ordi-

neei ing, waar van wy op een ander maal fullen han*

delen , foo 't de tijd en onfc gefondheyd toe laat.

Aftic van Een Aaie van Onderwijfing fal genoeg van de
Onderwij-

^^^j^ ^^^ Vragens onderfchcyden blijven , wanneer

den voorfte Vinger het binnenfte Lid van den

Duym drukt; En d'andere Vingers los gehouden

werden. Men kan dit ook met een gefloten Hand ,

alleen met de voorfte Vinger voor uyt betconen;

doch die Aftie paft beter tot belafting , en ftijf uy t-

geftrckt noch eygenthjker tot een matige beftraf-
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fing , 't en zymen fulx door de Tronien en 't opfigt

der Oogen kan in teugclen : Of foo uytdrukken

datmen daar een waar denk-Beeld van krijgt.

In een Acfcie van Onderrigting,moet het Beeld dat **ö* ??" ^°"
derWil Icnd

de onderrigting doet , die geen aanfien die het on- Beeld in aan.

derrigten wild: Buygende het Opper- Lij feen wey- dagtmoct

nig tot den genen over : Hn dat min ofmeer , na dat

de onderrigring gemeen of niet gemeen , laffof crn-

ftig fal iielchien : Gelijk ook de gefteldheyd van

't Gefigt da ir na ook eenigfints moet gefchikt zijn.

Die met ernft onderrigt , laat'cr hem gemeenlijk

aan gelegen zijn 't felve met yver te doen ; En der-

haiven moet in het Aangefigc eenige byfondere aan-

dagngheyd befpeurd werden : Want daar door ül

een Beeld fchipen te letten en op te merken , ofook

den genen welk d'onderngting ontfangt, fijn gedag-

ten en Goren genoegfaam befig houd , om figh ey-

gen te maken al wat ter tot hem gefproken werd ; en

aldus fal den Onderrigter wel in agt nemen of hy

ook wel verftaan werd ; op dat hy by gebrek van

dien ,andere Gebeerden en woorden by mogt bren-

gen die fijn reden beter ingang doen nemen/t Geen
niet dan met een byfondere daad des AangefigtS) en

crnftige denking gefchieden kan.

Een Adie van belofte en toefeggingh ,
gefchied betöftr"

beft door een fagte beweging van de tïand , met

haar binnenfte om laag gewend, het agterftc wat

lager dan de toppen der Vingeren, De Hand is in

dcfe daad gemeenlijk heel open , maar de Vingeren

digt ,doch alleen Natuurlijk aan malkander gevoegt,

alleen is den Duym aan 't boven- Lid loffelijk van de Hoe de Han-

Handafgefchcyden. t'ei'iT
Een Actie van Oreerin^h » of ymands Lof, of ipraak moc-

verdienfte ernftig uyt te fprekcn , of een ander toe
i-jnf^^''"''*

t€
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te drukken, moet met een gefwinde Hand en ori«

bedwonge beweging gefchieden. En gelijk in duf-

danige gevallen gemeenlijk vele dingen moeten over

hoop gehaald werden , en bey de Handen konnen

dienilidoen (alhoewel noit offelden even gefwind)

foo moetmen maken dat d'cene Hand de faak van

welk gefproken werd , te kennen geeft , en d'an-

dere betoone die dingen die'er over en van die faak

gefeyd werden. By Voor-beeld , foomen de gul-

hcrtigheyd en deftigheyd van ymands Gemoed,

uyt te meten heeft ; foo moet deSlinker-Handee»

nif^e goedertierene en fagtmoedige Minen ontrent

het Hert van den fprcker maken,en d'andcrHand en

Erm hei-waarts en derwaarts uytgefpreyd , moet

^iQ. dingen op 't voegfaamfte fchijnen a.n te wijfen

,

ontrent welke de Deugd van fuik eenen fig meelt

heeft befig gehouden.

^?m"e*be'.
^^ Aólien die ontrent de Schaamte ofbefchaamd-

ichMmt-
^'

wording vallen , hebben infonderheyd in de Vrou-
wording. ^^^ weynig beweging , ofverwifleling der Leden-

fland; om dat de felvc veelfmts met fchrik verfeld

is ; waaromfe ook meer na binnen , dat is in den

Geeft , dan na buyten werken. En geli)k de vrees

,

bekommering , en daar op dikmaal aanftonds be-

dwcimthcyd maakt, foo werden tot de Leden wey-

nig Geeften afgcfonden , die groote beweging ih

de Leden , of i\ 6lien maken. En hier van daan iflet

dat de Menfchen in dufdanige gevallen ligt verfet

en beteutert zijn , en Dingen doen en Woorden

{preken, diegantfch onfeker en verward zijn. Be-

Hoe de bc-
]3iinende de befchaamd-wording fclfs , die werd

uoidins toe mecft verwekt wanneer dat het deugdelijk Bloed

^"^' met een vollen ftroom na boven werd gejaagt ,
en

alfoo een boven maten bloofcn in 't Aangefigt ver-

oor-
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fiakt : fulx dat veele in dit geval , hun Aangefigt

met neer-geflagen Oogen , van wegen den gloed

diefê gevoelen , van de Menfchen uyt fcliaamteter

zijden afleyden. Maar wanneer de eerfte op-zieding

des Bloeds , door 't nader befeffen van een faak al-

lengskens v/at verkoeld werd , dan volgt'er bleek

werdenen befterving op; voornamelijk foo^t be-

grijp daar van ten quaden is. Een Zedige , Eerbare

en Goed-aardige Schaamte laat fich meeft iien door

een Vloed van deugdelijk Bloed. N'^aar de vrees daar

en tegen in een Lbbe van het felve. En over fulx ge-

fchied het dat een ilil en k;Jm Gemoed gemeenlijk

ruft onder een Levende en wel getemperde verwe»

Die nauwkeurig onderfcheyd maken wil , kan de

Schaamte niet onvoeghfaam van de Sch^amagtig-

heyd onderfcheyden , nadien het eerfte iicli meeft

na een Daad , en het tweede voor d'onderaeming

van een daad > op doet. De ch.iamte dan is eygent-

lijk een droefheyd van her denk- Beeld van eenige

onfer daden verfeld , die wy ons inbeelden dat van

anderen gelafterd werd ; en mogelijk ook tegens

onfe Onderwij (ing en Leef Wet aanloopt: Doch
de Schaamagiigheyd •, is alleen èen vrees of fchroomi

van Schaamte , door welk een Menfche wederhou-

den word van yts Schandelijx te doen. En in duf-

danigen fin kan het verftaan Werden als Sjracb

feyd : Daar is een Schaamte die fondeaanbrengd

:

En daar is een Befchaamtheyd die Eer enGunfte

leverd. De Hand op 't Hoofd te leggen of 't Aan-

gefigte daiar mede te overfchaduwen , was een uy-

terlijk tceken van Rouwe en Schaamte by de Jo-
den. Siet Jcrem. 2, vers 37. Hier valt dan ook ec-

nig vcrftandig onderfcheyd ontrent de Schilder-

Konft iü agt te nemen , alhoewel het niet als tot de

X Be-
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Befchouwing van een net oordeelder behoord.

Inwendige Soo geeft ook de innerlijke vreefe fe Iden groot

icfden"gïoo-
"^i^t)aar , maar laat (ig meeft fien aan het Aange-

tc Afticn. figt, dat in dit voor-val mccft altijd bleek enbe-
fturven word. Want om dat het Bloed fchielijker

ais anders na het hcrte gaat , ofmogelijk op eeniger

"wijsfi-il ftaat , of trager loopt , foofchijnd het dat-

ter een koude over al de Leden komt , die defe

Dood verwe vcroorfaakt Daar werd van de Schil-

ders ni°t ligter aangetaft dan dufdanige [-"affien , om
dat de Hiflorien daar fulx in voorvalt , gemeen en

veel zijn, often minfteiidaar in ligt konnen te pas

gebragt werden. Doch wy agten datter in de Schil-

der Konftniet fwaardcris, dan het felveNaruur-

waarom ^U^ • ^^ ^Is een warc oorfaak hebbende, te doen. De
dusdanige reden fchijnd ons : om d :tmen fulx naulijx in 't Le-
Adicn qua-

i ri i r _
lijk lutuur v^n voor een oogenblik kan iien en waarnemen > en

lijk it ver dat de Modellen diemen daar toe verkieft, alleen
tooncn zi)n.

gj.j.^g^|^f.j. p^i^en hebben ; die in 'r volgen dikwils

noch eqn Natuurlijk Rokjen uyt trekken , eermen-

fe op het Tafereel fiet. Men Leeft v ^n eenen Gon-

Hoe den z.<x\ia Hertog van Mantua , dat hy op fekeren rijd den

?/gatln
°"*

Italiaanfen Schilder Franafco Monjignori eenen Se-

fci>ik|cigcn hajliaan Leerde Schilderen , die feer natuurlijk.

Leerde vol Vrces en '«chrik voor de Scheut , aan een Boom
Schilderen, aebonden ftond ; 't welk '^^y door een Aibeyder die

Monfignori voor Model diende , verrigte. Want
a's dien ^chüder 't gefeyde Model, in fijn onnoo-

felheyd naakt had vaft gebonden , quam den Her-

tog onverwagt met een Dagge in de Kamer ge-

fprongen , feggende ; Sa Schelm nu moetje'er aan

;

hiertoe heb ikjcop defe plaats laten brengen. Gy
kunt denken Lefer , ofdien Bloed niet waarlijk ver-

fchrikte ! en figh inbeelde , dat hem de fteek aan-

ftonds
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ftonds /buw door het Hert gaan. Welken oogen"

blik Monfignori fonder fig te ontfetten foo wel in

agt nam, dat hy iijncn Scballiaan feer angflvallig

aan den Hertog gefcliriderd leverde.

Een Beeld dat fchiclijkytsfchrikkelijx ontwijkt, Aclicvan

moet den Sciiouder met een fwcnk na vooren bren- ^"^"
^^^

gen •. wijkende met liet Hoofd in tegendeel van het fchrikiüx

gevreefde voor-werp; Invoegen de Leden, als Hoofd '

en Schouder, om datfe aan den anderen verknogt

2i)n , in het ovcrvjÜen een en de felve beweging

hebben. In het ver'chrikken ricktmen gemeenlijk

de :ichouders om hoog , en de Ermcn rot den Elle-

boog tegen de zijden van de Borfl: gehaald , de Vin-

geren wat verfpreyd, hebbende bc;de mecft ee-

nerley Adie.

ten Adlievan verwondering werd beqmmélijk Aftie rsti

uyt^edrukt wanneer de Hand ligh na 't opgaderen ring

Van de Vingers een weynigagter over biiygt , en de

laat ftc Vingers in 'r veranderen van den dray een

weyni;4 verfpreyd zijn. In defeAvTtie paft het niet

qualijk , dat het Hoofd meeragter over dan voor

over gebogen is. 't En zy dan iake dat het voor-

werp daar óver verwonderd werd , om laag is , en

dat het van naby moet befien werden. De Oogen
en de Wingbrauwen moeten wat verheven en ruym
zijn , het Aangeflgt wat geftrekt ; even ol de Zin-

nen opgetogen waren , over 't gcen'cr verwonde-

rens waardig befchouwt werd. Doch in Oude Man^^

nen ('als 't gefeyd is) mag het Hoofd niet feer Wer-
ken. En kan defe Aótie grooter en kleyndcr Werk-
daad hebben , na dat die met een ofmet beyde Han-
den werd uytgevoerd,

In een loopendc Adie moetmcn geen twee Le- '^^^11^!'

den even eens fchikkcn , en voornamelijk moeten

X 2 bcy
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bcydcErmen niet gelijkelijk voor uyt gaan. Van
de Voeten behoordemen de mogelijkheyd aan fig

felf te kunnen vinden. Maar by aldien deErmen
haar foo wel als de Beenen in 't loopen bewegen» foo

moctenfe met malkander een verwifTeling maken y

namelijk fy moeten als de vier-voetige Beeften gaan>

een Rcgter Erm met een Slinker Been moet voor

u)'t komen , It geen de fnelheyd van het loopen ook

ue^gingdcr bcvordcrd. d'Ondervinding leerd genoegfaam dat-

Ermeti in men vryct en met meerder loffigheyd kan loopen

weeg brengt. Wanneer dc Handen en Ermen ongebonden of on-

btladenzijn, dan wanneer die met yts te dragen of
vnfi: te houden belemmerd of belet zijn ons in èi^n

loop te helpen. En hier van daan komt het (en wy
hebben 't voor onfe Oogen gefien) dat fommige

"Wel afgcrigte D'unaars van den Gerigte , eenige ont-

vlupte misdadigers , een goed ftuk weegs moetende
Gevangens pevaneen !<=vdcn , by gebrek van boeyen en Koor-
\vs;i.om met c' o j ' J p i tt i i

de Biock in Gcn , i.a T dcn Erock los doen en m de Hand te dra-

Jeyd werden.
^^'" g^^en ; om haar door die belemmering der Han-
den , te beletten datfe nieten ontfnappen; Want
óï^ in de Hand vaft houdende konnenfe niet fnel

loopen , immers niet foo veerdig ofmen kanfe feer

ligt Voet houden : En die los latende foudenfe hen

op de Hielen vallen , en doen ftruykelen ; Sulx dat-

fe genoodfaakt zijn als Lammeren te gaan.
GiAndc In een gaande Aöie is mede alle 't voorfeyde waar

te nemen ; Doch alleen met dit onderfcheyd , dat

een gaande Beeld de wigte van fijn Lichaam niet

en moet noch kan buyten de Middc punt van fijn

ruftende Voet begeven 't en zy even foo veel alsdc

beweging van de veerdigheyd des gangs te weeg
brengd of lijden kan : Waar van vooren breeder is

gehandeld, In de Kinderen en behoeftmen dit ook
niet
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niet altijd waar te nemen vermits die gcmeenliik AanmetUng

dom , en ha^r Adien meell altijd fonder cenig net '^^^^
^'"''''"

beftuur doen, Ln wanneer dcfe Adicn vafler en

fekerder vertoond werden , als de Jaren der Kinde-

ren mede brengt ^ dan vertoonen haar foodanige

Kinderen te oud , en te befadigt , en derhalven meer

dan Kinderlijk.

In een fpringende Adie moet het Beeld met het
.'^f

7^*"^,

opligten van de Schouderen en Ermen , fijn bewe-

ging van de Aarde bevorderen , het Lijf moet wat

voor over dringen, endeKnycn wat krom gebo-

gen , en gekeerd zijn na die zijde cf plaa'-s d.iar 't na

toe fpringt : op het Hiel iigten volgt noodfakelijk

het PerfTen ^n vafl: planten van de voor-\ oet , v>/el-

ke de grond fterk drukkende, 't heele Lichaam als

twee Veeren opwaarts drijven <, en den fprong ir>er-

kelijk fchijnen te helpen. Sommige nauwkeurige

merken in een fpringende A(5cie dry verfchillige aJrmulklng

Trappen van beweging aan; en het is vry waar ovcviict

fchijnclijk alsmen 't geraamte>of Been-geftel van een f""Ë^"*

Menfch met aan'lagt befchouwd : Sy feggcn dat Driedcriey

het Hoofd in 't fpringen , drymaal foo gefwind be- ca^'^fpnn-'"

weegt als de Hiel van de Voet de grond verlaat. Ln ö^nd uceid,

tweemaal foo gefwind als de zijden onder de korte

Ribben, De reden is om datmen in defe daatofA-
6tie het Lichaam in dry Bogten of Moeken moet
aanmerken , die figh wel gelijk maar nochtans in

order d een na d'ander openen. Eerft de Borft met

de Koppeling der Dyen van vooren ; de tweede de

Dyen met de Bcenen agterwaarts , en de derde die

de Voet met de Been- Pijp maakt.

Wanneer een Beeld uyt al iïjn Magten (laan fal , ^^l^^
"^^

moet het met geweld na de tegen-overige zijde vcr-

draydzijn, en fpannen in dat doen met het famen-

X 3
^ct
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fetten en ophalen van fijn Leden , foo veelkragt fa-

mcn als'cr noodig is , om fijn voorgenomen ibg

wel ten cynde te brengen : En dit gefchied even als-

men een Boog-fchutter fiet , de fchigt met de Boog-

fnaar uyt al fijn Magt te Rug halen , en dan teffens

los laat ; door welke daad hy fijn Schigt tot een

groote verheyd heen jaagt. Men verhaald van^ien

Schilder Amomus VallaivoU , dat hy om de forfige

Werking van een Boog fchiittcr wel uyt te druk-

ken fijn Beeld foodanig gemaakt had , datmen aan

de Tronie , en de Vluskelen van de Borft nat'iinlijk

konde ficn , dat hy met een hevigheyd lïjn adem
in haalde j xgccn onfesagtens feer v/el was inagt

genomen , om datmcn in fuiken daad vry meer for-

fe heeft dm wanneermen die laatuytgaan. Want de

Logt ingehaald, houd in dien oogenblik de Gee-

ftcn vol , en by gevolg f:hijnen de Muskclen ook

vafl: en Qj)gefpanncn en van meer vermogen te zijn »

dan wanneermen de Logt -, dat is den adem laat uyt

gaan. En wy iwijfFelen feer of het gewcldigh in-

houden van den adem , in Adien diefbmtijds bo-

ven 't gemeen vermogen van onfe magt gaan , niet

dikvv^üs oorfaak en is van Breuken en Schcurfcls.

Doch dat raakt de Genees-kundigers en Heel-Mee-

flcrs.

Actie van £^1, ^^[^ y^^ ^3j.e Gramfchap heeft felden veel
(jrjmli-h.in ,

' . .

expreüicn ; dan wanneer 'y h.iartot wraak te werk

fteld. En om datfe meefl: inwendig is , foo werd die

door het Aangefigt alderbeft uytgcdrukt ; Dus kan

een plompen Knegt aan de Oogen van van fijn Mee-

ilcrligtclijkaf fienofhyGram ofwel gefind is.Den

eerilen Menfch- Moorder Kam, liet buytentwijf-

fel fijn Gramfchap genoegfaam in lijn Tronie blij-

ken, als hem God felfs afvraagde : WMïQtn is tt Am-

Giamlchap.
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^tfiite yenallen ? Ontrent een Grammoedige Adie
die fig noch tot geen daad van wraak uytlaar» werd

dikwils gefien dat den eenenErm ftijfbezijden'tLijf

gehouden werd , en den rcgter mee de Hand op de

Borft, doch de Vuyften vaH- toegeknepen; niet

tnders dan of hy onder die ftiite in fijn CJeeft over-

ley , hoe en op wienhyfijn Gramlchap met fijn

Vuyften fiuw kunnen wreken.

Èen Afüe van een wanhoopend of defperaat Aai«van

Mcnfch kanmen aldervoe^'/aamft verbeelden , door p*nd^"''°"
een Beeld dat fign met eenig boos of ongewoon
Werk-tuyg het Leven fchijnU te willen benemen;

w^inr dat drukt de toeval beter uyt dan eenig alge-

meen ^ieweer ofWapen-^tuyg Hy moet fijn Kieede-

ren van ongeduld , ongeagt en meteen volle fwier

aan Flarden fcheuren ; of die alreede gefcheurd heb-

bende, meet hy fijn Lichaam open krabben, en

deerhjk Wonden. De Beenen onfeker , en wat ver-

fpreyd, hem niet ftandvaftig onderfteunen ; En foo-

danig gebogen zijn , alsof hy om fijn Beenen niet

meer en dagt , en niet de pijnc waard agte die onder

hem te fetten. Waarom dan ook het Lichaam foo

watDronke-Mans-gewijs, moet na de Aarde zij-

gen. Of foo hy fit moet hy fig niet als gefeten

»

maar als neer-gefmeten aanftellen. Het Hair moet
.

ongehavend , en by Klonters te gaar getift om het

Hoofd flingeren. Het Aangefigt moet verlaten

,

effen , en wat befturven en fonder eenige Leven-

dige of vrolijke gedaante fchijnen. ^hoewel hy
^^^"^"JjJ^'*

fig ook niet pijnelijkover fijn leed ofWonden mag den geen

aanftellen, om dat hy fulx vrywillig lijd, en die
Jj°p^^ifj^

weg uyt wild. Alles in dier voegen datmen meer wefen over

ware droef heyd in 't Aangefigt van den Weenen- JJl^gt'^o"^.

ëen en Berouw- hebbenden Petrus ^ dah in den

X 4
" Wan-
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Wanhopenden hangcbaft '^niai moet ontwaar wec-

den.

Aftie van ;£en Aöie v.in een Racleloo(ên,"werd niet onvoeg-

JJ"J[gh^'°°*
faam met duy tl trekking van bey de Ermen ver-

toond ; de felvc na Ooften en Wellen in 't onfeker

uytllckende, niet wetende waar hy Trooft of Hulp

fal van daan, wagten. Doch wanneer da^r O.nfinnig-

heyd en Yl-Hoofdighcyd ond- r fpeeld ; moetender

^cnigcblijkcnin de Adien gefien werden, die of

hem felfs bcfchadjgen , of anderen leed aanbren-

gen ; ofte ook wel eenige Gekkelijke Fratfen onder

loopen.

Aftie van Qm ecn Beeld in de hoogfte Tooren of Kolere

Tüonf.
^ f^ vertoonen, moermen hem ) mand by de Keel

doen vatten oi by het H ir gegrepen , hem het

Hoofd regens de gr- )nd aan doen drukken ; fchop-

pende hem met ecn gcbogeKnyein de zijde, den

Erm rcgt uyt^^eftrekr • n de Vuyft vaft toe gekne-

pen. Het f 'air moet den Toornigen door 't famen,-

trekken en opfwellen der Hoofd en Ha's-müskelen

,

aan 't ond r gedeelte rcgt en als Verkens-borftels

fchijr.cn op te rijfen De Wingbrauwen moeten

neerwaarts faam-getrokken zijn: Bijtende en Knarf-

fende op de Tanden. De Hoeken van de Mond-
Lippen , Boogs-gewijs na om leeg gebogen. Den
Krop dik gefwollen en fwocgende ; van vooren met

Ployen en Rimpels : 't Gefigt moet behalven de

faam-eetrokken Hoeken der Wingbrauwen die na

boven kreuken , Vuurig , Nijdig en Moord dadig

tegen dat van fijn Party gekeerd zijn. De Lippen

der Toornige , fegt Hieronimus , beven , de Tan-

den KnerlTen , 't Aangefigt bt^flerft , en door de

brandige Woorden , werden de Oevers van den

^lond gcdücdverft, Ovidius heeft het ook aardjg

in
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in defe Schilderaghrige Woorden afgefchetft.

DeKopgantfch dik,door Gramfcha^ fweld

,

Soo datmen d fijn Aders teld,

Sijn Oogen w reeder Vuur bevangen

Als ojt de Gorgonifcbe Slangen.

. De Nijdigheyd op fig fclven fondcr cenige daad , Nitdfgh"d

kanmen feer ligt door een dwers Gefigt , en als pre-; " inwendig

velende binnens Monds , uyt drukken. '"Gefigt/*

Een AóHevan Berouw vcrey ft datmen deReg^ Afticvan

ter Hand op de Borft leyd , fomtijds open, fom- ''"°"«'-

tijds gefloten Somtijds met het Hoofd wat agter

over na de Slinker Schouder hellende ; ook wel

voorwaarts na de Aarde gebogen , maar dan moet

het na de Regte Zijde hellen. De Slinker- Hand
magraen ook bezijden 't Lijf laten neerwaarts han-

gen ', De Vingeren 1 3 meiijk geopend.

Een A6tic van gcveynfde Boefagtige Vreefe , ge-
Aftle vaii

maakte Vcrwonderingh en Pluyn.rtrijkerie , werd vreefe.

meell door het op-trekken der Schouderen te ken-

nen gegeven : Want gelijk haar de Vlcnfchen in

de(ê daad veelfints met Huk- Schouderen Toeken te

behelpen , foo zijn ook al de andereAélien die'er in

en met d'andere Leden van nooden zijn, nietey-

gen, maar gemaakt ; en de gedaante des Aangefigrs,

ftemd niet geheel net met de Aclien der Leden over

een •, om datfe beyde geen ware oorfaak en hebben

;

en de gedagten dikmaal met verfcheydc denkin-

gen befet , befluuren de gefeyde dingen niet foo

nauwkeurig, dan offe Natuurlijken uyt een waar-

agtig gemoed voort quamen. En gelijk in Tragoe-

dien, of Treur-fpeelen, en in de FarfTen ofKlugten ,

de Adien en Palïien geen ware oorfpron^ en hcb-

X 5
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ben maaralle gemaakt werden , om d'Omflraanders

Waarom de cn Kijkers te beliagei ; onder welke ook fommigc

^°°idcrs
Spcciders , en dikwils de meefte , hun Rolle meer

icidon Na- om de Winft , dan 1 iefhcbberye en Eer af-jagen

,

Afticnma- ^oO gebeurd hct heel Telden , datfe geheel Natuur-
ken. Üjkc Aclien hebben: Gelijk dan ook de befte Werx

genoeg vinden ecrfe wat goeds verrigtenkonnen

,

't en zy datfe na g ondig Onderwijs , en voorname»

lijk door een kragtige en Levendige verbecldin^h

van 't geval en de laak in welkfe te doen hebben, het

wel 'peelen haar Nat lurli k eygen weten te maken.

Tot befluyt der Aótien moetmen noch aanmer-
indeuyt- ken dat nadien in de MeeOeDoenin;^en de (praak

K^\ti- g( voerd werd . datter aangaande de bcwegmgh
niocrmcn dcr Becldcn , feer wel op de bewegingh der

IT'^ltJcii Monden I ippen dicnd gdet. Want gelijkwe we-
^erMoLd ten dat de Doove menigmaal aan de bewcgmg van

letten de Mond , verflaan watter i'cfproken werd ; alfoo

konnenwe ook vaft flellen dat de bep .ling der Lip-

pen in de Ikelden eenigfints fal goed maken en be-

kend fetten van wat faak j,ehandeld werd ; waar van

voren brceder is gefprokcn. Indienmen genegen is

om totTijdverdrijf, wonderlijk gevallige Aélien uyt

Middel om te vinden ; men kan fulx feer bcquamelijk doen , op
*^*y^/'^''^" vijf gegeven ftippen of punten j defe fteltmen foo-

. danig , en op foo grooten of kleyne diftantie alsmen

wilj ofmenlaatfe een ander opgeven, alwaar 't ook
op een rcgte Linie.En moeten die Adien daar op al-

tijd foo bepaald werden , dat het Hoofd, twee Han-

den , en bey de Voeten op yder een der gegeven vijf

Punten uvtkomen. "t Welk waai lijk een fraye en

nutte oefïening is; en dikwils by toevai foodanige

A(flien uyt leverd , datwc'er ons over te verwonde-

ren hsbbenJa die ons onmogelijk foudcn zijn te be-

de n-
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denken. Want de gegeven Punten konnen dikwils

by toeval foo wonderlijk tot malkander (laan datfe

't uyterfte vermogen en 't heele verftand des Schil-

ders konnen uytperflen.

En niet tegenftaande wy weten > dat een Knib-

belaar of Pluys-pens ons ligtelijk bctwillen of loo-

chenen kan , dat defchikking der Kleedingen ook

tot de Menfch-kunde behoord j nogtans zijn wy
van gedagten dat de Krokering , dat is de (-"loy ing

der Drspoeryen , voor foo veelfe de veranderlijke

Gelïgt-ftand der Ledematen noodwendig yol-t , in

dele verhandeling niet geheel mag uytgefloten zijn.

Want g'.'lijk het feker is , datmen niet altijd Naak-

te, maar ook gckleede Beelden in de Schilder en

Bootfeerkunde maakt , foo moeten alle verftandige

Meefters a tijd forge dragen datmen in de Taferee De Kleeding

len niet alleen bloote Kleedingen daar een Kop met kfng u'«

twee Handen en Voeten uyt hangen , maar ook Pioyen be-

wa'iragti[',e Menfeh-beelden daar in kan ontwaar to^de^"^

werden. Diehaar hierin omfigtig wilden dragen ,
Mcnfch-

plagten hun Beelden aUiid n akttefchetfen , en na

datfe tot haar A(5tie wel Geproportioneerd waren ,

fchiktenfe de Kleedingen daarom heen. En dus

kondenfe door deNatuurlijkc fchikking der Ployen,

de Leden van haar Beelden , in haar '1 eyken- kun-

dige Trek bewaren, en doen ficn dnter een Mcnfch

onder de Kleedingen ftak. De Brodders en Wcet-

nieten daar en tegen, meenen dat het genoeg is , dat- ,'^^„'^^1^°°"'

men Handen en Voeten fiet , en dat de Kop boven KUcdinjeo.

't Werk van een Kleermaker uytkijkt. Waarlijk ful-

ke Beelden zijn de Kinder- Poppen niet ongelijk, die

uyt wat Vodden en Loinpen faam getodderd, een

gebakken Tronie op de Borft , en twee Handen
aan de Mouwen genay t hebben.

Daar
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Daar is geen ding dat de Gekleede Beelden beter

ïn haarTeyken-kundige Trek fal behouden dan een

verftandige fchikking der Ployen j die niet alleen de

Lichamen der Beelden > om en tulTchen de Leden

en Koppelingen der Gewrigten aardig als by Par-

tyen moeten Bekleefden , maar ook na de ftand des

Gefigts , in welk de Leden bewogen zijn, moe-

ten gereguleerd zijn. Dit van fommige niet wel ver-

ftaan, maken niet alleen On fekere, Onmogelijke,

Verwarde, Valfche , Onregt-geplaafte en On-
natuurlijke Ployen , maar die ook in veel gevallen

,

in een tegenftrijdige ftand , Lijn-regt tegen de door-

figt-kuudige Regelen en de houding aanloopen,

alswe aanftonds lullen fien.

i)c K!«din- In 't algemeen moetmen over allerhande Stoffen

haar^'i" tllï!
^" Drappcryen , daarmen de beelden Schilderagtig

,

Vlak en On- d^t is nad'Antike maniere, mede bekleed , aan-
jcp<0) t.

merken, datfe uy t haar eygen aard en Natuur Vlak,

FfFen en Ongeployd zijn ;en dat hoele Op gevat,

Gefchort , Gegefpt ,° of om de Leden vlycn of

Gewrongen werden , fy egter altijd uyt haar ey-

gen Natuur , alffe konnen of los gelaten werden ,

genegen zijn , om tot haar vorige Vlakheyd uyt te

vallen; waar uyt feer ligt te verftaan is, dat de Ployen

ter plaatfe waarfe door eenige der gefeyde Middelen

ha tr begin , of eerftc oorfprong van d:?an halen , al-

derkenbaarft en uytdrukkclijxt gcfien werden ; en

dat by goed gevolg die gedeelten der Ployen , die

verft van haar oorfprong zijn. Flauwer, Onfigt-

baarder en wyer open gefpreyd na haar Vlakheyd

hellen. Indienwe 't gefeyde door een Voor beeld

willen aangewefen hebben ; laat ons de neven- gaan-

de Vertoog- fchets Qi beften, enwy ftillen fonder

moeyte en met een opflag des Oogs ontwaar wer^

den

,
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oorfprong ^jgn , dat de Ployen ontrent de gedeelten A. B.
' daar haar Geboorte- plaats is * meer famen getrok-

ken, en dieper toe gevouwen zijn, dan de gedeel-

ten ontrent C. die ver van haar beu in afgeweken

,

meer tot haar eygen Natuurlijke Vlakte hellen. Dit

kan ons in 't voorby g^an vermanen , datter geen

Ployen aan de Beelden moeten gelien werden , dan

die een ware oorfaak hebben ; als mede datfe niet

meerder in getal nochgrooter noch k^cynder mo-
gen zijn , als haar ware oorfaak toelaat. En men mag
v^ftelr k gelooven , dat wanneer alle die dingen nau-

keurig in agt genomen werden , dat als dan de Tcy-

kenkundige Trek der Beelden , en de grootsheyd

der Partyen , (di-^ noyt te Lang of te Kort door toe-

val van de Ployen mogen fchi]nen.) merkelijk ful-

len bewaard werden. Wy weten wel dat een Reden-

Vi ter, die gemeenlijk liever deKonfl Regels by

d'Ooren rrekt, dan dat hy die befcheydentlijk foekt

algemeen te maken , ons kan tegenwerpen , datmen

in het Beeldcken van defen Philofoopn , de Lede-

maten door de Klecdingen niet al te wel of feer ken-

lijk f>et afgebakend: Doch wanneer wy den be-

fcheyden Oordeelder indagtig maken , hoe grooten

onderfcheyd dnar moet gemaakt werden in dé Stof-

fen , uyt welke de Kleedingen fuUen fchijnen geno-

men te ziin , (want in fommigc vallen Grootej

Sware en Ronde Ployen,andere Stoffen geven Kley-

ne . Liigtige , Snelle en Kantige Ployen ) foo fal

ligt gefien werden hoedanig de Swaarheyd enCrof-

he) d van dufdanig een Laken Kleed , dat na onde-

ren meeft los ën open hangt , de kennelijke Trek

der Leden niet geheel toe en laat. Daar en boven ,

mocrmen in dit Voor-beeld aanmerken, dat de Hol-

ligheyd diemcn in 't afhangen des Kleeds beneden

aan
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aan de Voeten fiet , genocgfame gedagten geeft

(Jatter de Man niet in tefocken is. Gcli)kdan ook

aan de zijde daar het Kleed om de Dye en het dwcrs

afgefette Been heen fpandjdcTrck d' sBeens enKnye

kenbaar en JVlenfcheli k genoeg gcficn werd En
nadien de P oy-ingen gemeenlijk de Trek volgen

van het Lid datfe bckleeden , en de plaatfe waariê

fich bevinden , lbo ftaat'er wel in agr te nemen , dat-

men geen Moyen maakt die een tcgenflrijdige weg

kicfen , of een verkeerd opfigt hebben ; dewijl fulx

de ^ehcele ftand vun befrhouwing , verwart en de

goede Helling des Eeeld t'ecncmaai verderitifchoon-

cr mogelik honderden noit agt op gegeven heb-

ben. Ook en mogenfe op de bolle en Rond verhe- . . .

_ 1- 1 1 1 1 1 r 1
•• Standder

ve Partyen , en die vlak van den dag belchenen zijn piryer. na

niet foo uytvoerig noch foo diep van Vouwfel zijn , ^^^^^^f'
datfe verder als tot op de Huyd des Lichaams fchij- Perfpraif t(

iien in te gaan. Door de volgende Voor-btelden fal
"suiceien.

de Kundfcliap aangaande den loop der Ployen ten

opfigt harer doorfigtkundige ftand , foo klaar kon-

nenverftaan werden , dattcr geen lange verklaring

over fal afgevordcrd v erden.Gy fiet buyten twijffel

in de volgende Vertoog-fche^s met R. geteykend >

fecr wel hoedanig het met de fland en plaats van twee

Gekleede Vrouw beelden gelegen is. Laat ons hou-

den dat ontrent A.'t vaft gefielde Punt van het Oog
in de Sigt-eynder is , foo vat gy wel , hoedanig en

waarom de trekken der Ployen , na datfe min of
meer ver afv.m 't gefeyde Punt zijn , of boven > of
beneden de Sigt-eynder gefien v/crden ,

groote ver-

andering in haar Loop ondergaan moeten:Want ge-

lijk de Trekken van de Ployen ontrent B. C. hy na
regt zijujom datfe deun by A. zijn; foo zi;n die van

P. Et F, G. H. met haar Kring of Omtrek foo veel

groo-
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grooter en ruymer om haar Punt betrokken , of

Boogs-gewijfe omgebogen, al fle verder van 't fêlve

Punt A. komen af te wijken. En gelijk defc dee-

len D. E. F. G. H. alle boven deSigt-eynder ko-

mende , na boven ombuygen , foo verftaatmen ligt

dat de Pioyen , die om de fpanning der Beencn on-

trent I vallen , noodwendig na beneden omgebo-

gen , iri iiaar Loop moeten vallen, om dat/e beneden

de gcfeyde Gefigt Linie komen , en dat een van

defe Leden in ftand veranderende, of dat d een of

d'aiider hrm anders geftrekt wierd , de Gefigt-fland

der Ploy ing, ook veranderen foii. Daar is dan waar-

lijk een Pcrfpedive in de Ploy-ing der Kleedingen

en Leden waar te nemen.

Maar gelijkwe inbedenken zijn geweefi: dat dè

fchikking der Kleeden , onvoegfaam tot de Menfch'

kunde (ou ingedromd werden; 't fal buyten tv/ij ffel

eenige noch vremder in 't Oor luyen , hier ook aan

Ziel, of Reden- kavelende Geeft des Menfchen te

gedenken. VVant ymand (al ons ligt te Gemoete voe-

ren , dat de Ziele des Menfchen alleen tot de on-

lïenelijke dingen en geenfints tot de Schilder Konft

behoord; die alleen de lleneliike Lichamen tot haar

Voor-werpen verkieft. Doch wy antwoorden : Na- waarom de

dien de Kon ft-Beelden uyt haar eygen Natuur het iing van de

Leven en de beweging derven ; dat fulx ons te meer
?'^|^°n\-^'i^^

vermaand na Middelen om teficn, waar door de kunde bc-

Bcelderi in de Tafereelen foodanig konrien voort- '*°°"*'

gebragt werden , datfc den Befchouwer alle gcdag-

ten van Doek en Panricel , Verfen Olye, ofte vaii

Hout en Steen en Koper foofe mogten gegoten df

Geboedfeerd zijn , konden doen afleggen , en éeh

Dcnk-Bceld geven dat hy niet Gerchildefdé noch

Gcgotcne , maar Natuurlijk Lev-nde Mcnfch-beel-

Y den
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den voor fijn Oogen meend te fien. Invoegen dat

Kern dunkt datfe Loopen , datfe Gaan , Spreken »

Roepen , Vegten > Hooren , Sien , Denken en al-

le andere Levende Adien van bezielde Menfchen

doen. Waarlijk het brengt de Schilder-Konft geen

kleyne agtinge by , en het is byna meer dan een Na-
tuurlijke Toverye , datmen uy t Doode en Leven-

loofe ftof, Menfch-beelden maakt, die fckerlijk

flil zijnde , haar nogtans op veelerley fchijnen te be-

wegen. Datmen de Stomme meend te hooren

Spreken , te Singen en te Lachen. Ja de Niet-doen-

ders en roerloofe , foriïïge Adien en Werkingen fiet

doen : En die , daarfe in ons Gefigt blijven , noch-

tans in 't felve oogenblik , daar fneüijk fchijnen uyt

ie vlieden. Die defe vermogens te gelijk bedenkt

,

en overweegt door wat Middel en Werkingen de

Menfch-Schepfelen gewoon zijn hun Aöien , en

hun Paflien uyt te voeren , fal ligtelijk toeftaan > dat

ook de befchouwige Kennis van de Natuure des

Menfchen Dierige en Redelijke Ziel , ten minften

van ter zijden een plaatsje in de verhandeling der

Menfch - kunde behoorde ingeruymd te werden.

Te meer om dat in de Schilder-Konft , niet alleen

de Lichamen no. h de beroerlijkheyd der Leden,foo

als die door de invloeyende Gecften door de Mus-
keleii verrigt werden , moeten vertoond werden

;

Maar dat ook den ernft en de gedagte die de denken-

de Ziel , of inwendige Geeft en 't mede-weten A^s

Menfchen van de dingen heeft , daarfe mede befig

is , noodwendigh moet uytgedrukt werden , door

eenige kennelijke Merk-teekenen , die dat vermo-

gen hebben. Gelijk ook den Maker gewild heeft,

dat om vele Reden , vooren by ons aangewefen , de

gcfteldheyd van 't Gemoed en de Paflien , met den

yver
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yver der Doening in 't Aangefigt dts Menfchen niet^*j

^^Konft-

en fouden verborgen blijven : Alle welke dingen Beelden u.

in een Tafercel wel waar genomen , wy gewoon
zijn , de Ziel van de Konft re noemen, 't Is dan niet

buyten den Haak , maar betamelijk , de Ziel des

Menfchen in de Men fch- kunde tot nut dei' Schil-

der- Kon ft te onderfoeken.

De Genees- kundigers weten veelte Tcggen van J^ceeKal
de Dierlijke Geeft des Menfchen , en de meefte on- die is.

derfcheyden die metregt van de redelijke Ziel , of

denkende Selfftandigheyd die wy in ons bevinden.

Sy feggen dat de Dierlijke Geeften des Menlchen

fdie loo genoemd werden , om dat wyfe met de

Dieren gemeen hebben , ) voornamelijk beftaan ,

üyt de fijnfte deeltjes des Bloeds, die door de warm-

te en Kokingen in 't maken van de gijl , en 't aanbla-

fcn van de Logt gemaakt en door de dagclijkfe Spij-

fe en Vocdfel , onderhouden en vernieuwd werden :

't geen t'eencmaal noodig is , om datter geduurig

gemaakte Geeften vervliegen , die niet anders als

door de nieuw ingenomen Spijfc, die wederom verf--

Jc Cjiji in 't Dloed fend , konnen herfteld werden.

Invoegen defe Dierlijke Ziel ook noodfakelijk moet
fierven , ofop houden te zijn , wanneer het Bloed »

in wclkfe woond, of liever daar uyt fy t'elkens door

de afgelegde Geeften op nieuw geboren werden,

en figdaar in ophoud , fijn Voedfel benomen , of

door Stremmig , ofandere Onraad van binnen , be-

dorven werd. Sulx dat ook de gehecle Menfch daar Wanneer ca,0 waar door
door Ophoud te Leven of lig te beroeren ;

gelijk een een Menfch

Uurwerk ftil ftaat, wanneer lijn Veeren en Raderen ^"^''

gebroken , of het Gewigt dat de beweging onder-

houd, daar van af-gcnomen is. En geli;k'er een

fonderlinge gemeenfchap , tuffen defe Dierige Gee-

Y z ften,
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ften , het Bloed en het Lichaam is ; foo meencil

fommige , dat die onderlinge gemeenfchap de voor-

name Band en xMiddcl is , waar door ook de redelij-

ke Ziel met onfe Lichamen vereenigt blijft ; welke

Band door 't iiytblulTen der warmte en vergieten ,

ofverderven van 't Bloed , verbroken werdende (en

by gevolg een ophouding van Geeften te maken , )

de Ziel iiyt dat Huys moet verhuy fen ; 't fclve door

gebrek van Werk- tuygen , onbcquaam agtende om

meer geregeerd te konnen werden.

Het geeft een weynig omflag nauwkeurig aan te

wijfen , hoedanig en in wat plaats d'affcheydinge

der Dierige Geei^cn in het Bloed gefchied , en van

wat aard en werking de felve in 's Menfchen Li-

chaam zijn. Wy agten'tvoor waarfchijnelijk dat

de Geeften foodanig van alle Aardfche en onvlugti-

geDeelendes Voedfels endesBloeds afgefcheyden

en los gemaakt en foo dun gemaakt zijn , datfe

met de fijnfte Logt en Hemelfchc ftoffe gemeen-

fchap konnen maken , fonder die door haar dikheyd

Hoc dun de ^f f^yaarte te wederftaan ; invoegen datfe tuffen ds

ftc"i?[n?"' gemeene Logt , Bloed en Vogten dienen gefteld té

zijn; om da'tfe anderfints in en door de felve niet

ligt en fouden konnen bewogen werden. Hoe nu

Mq Geeften uyt het Bloed in de Herflenen gebragt,

en van daar tot het gebruyk aller deelen en Leden

gefonden werden , dat heeft de Natuur en Genees-

kundigers veel Spe! gemaakt , om kbar en verftane-

lijk te betogen. Onfesagtens zijn dieop hetnaaftc

Padt der Waarheyd , welke hebben aangemerkt dat

de Herflenen uyt twee verfcheyde Stoften beftaan;

ecne die afchverwig fchijnende de Sc)iors,en het an-

der dat wit zijnde , het Merg der Herffenen ge-

roemd werd. Het eerftc lictmen dat uyt veele kley-

n<
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1

ne Takjes gemaakt , fcer Konftig in malkander ge-

drayd en gewrongen is , invoegen fy Tonder dufda-

nige omdrayen duy fcndmaal langer fouden zijn. Nu
kanmen ligtelijk denken dat het geene welk door

defe Gekrinkelde fijne Draden , foo een lange weg

pafleeren moet > niet alleen feerfijnen lugtig moet

wefen , maar ook flerk moet bewogen werden , eer

het fijn Loop kan volbrengen:'t welkmen eenigfints

verftaan kan wanneermen aanmerkt , dat de Diftil-

leerders , wanneerfe een fecr fuyverc en vlugtige

Geeft willen overhalen , 't felve doen door Middel

van een Pijp > die veel reyfen als een Z. gebogen is

;

invoegen daar niet als 't geen feer dun en vlugtig is >

daar in kan opklimmen, 't welk het Water, om
dat het te fwaar is , onmogelijk is. Hier door valt

nu niet fwaar te verftaan , hoe alleen de fijnfte Stoffe

van het Bloed , die kragtigft kan bewogen werden

defe lange weg der geboge Heriïen- Pijpjes kan paf-

feeren , en dat de reft gedwongen is agter te blijven

;

fiilx dat de befte der hedensdaagfe verftanden mee-

nen,dat de eygentlijke affcheyding der Geeften,hier

in kan gefeyd werden te beftaan. Wanneerfe nu in Hoe de Die-

de Schors der HerfTenen afgefcheyden zijn , foo paf-
g'^efdj^eV^"

feerenfe van daar door de Pijpjes van het voornoem- den werden,

de Merg der Herflenen , daarfe door menigte Bog-

jes en Kromten Loopende , feer verdeeld, gebro-

ken , en verfcheydentlijk geplaatft worden , om van

daar, herwaarts en derwaarts te konnen bepaald wer-

den. En moetmen defe voortftuwing der Geeften

focken in het rijfende vogt felfs , dat met een groot

geweld uyt het Herte werd gedreven. d'Ontleders

ftcUen gemeenlijk vier kenbare Holligheden in de

Herflenen. Defe dienen de gcfeyde Geeften , even

*ls het Hert het Bloed diend , daar de Geeften uyt

Y
3,

af-
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afgefcheyden werden. En in defe Holligheden

fchijnd het dat de Geeften wederom een nieuwe op-

ziedinge krijgen,waar door fy door alle de deelen van

het Lichaam gedreven kennen werden. Want het is

feer waarlchijnelijk dat hetBloed te magteloosis,om

d'afgefcheydeGeeften van foo verre en door lbo veel

enge Pijpjes heen geperfl: , foo grooten Werk- daad
te doen uytvoeren En nadien dcGeeften nu min be-

lemmerd en meer van alle taye en Lijmagtige StofFe

ontflagen zijn, als wanneerfe nog met het Bloed ver-

eenigt waren, foo kan defe opwelling in de Geeften

,

om datfc uyt fo veel en verfcheyde Deeldjes beftaan.

Wat de Logt te mogelijker begrepen werden. Hier toe moetmen

Ikn doe?.^^'
ook aanmerken dat de Logt die door de Neus inge-

fnoven werd,en tot de gcfeydeHolligheden gaatjfeer

veel tot de Gefting helpt ; Gclijkfe fulx ook ontrent

het Bloed doet.En hier van daan komt het dat fom-

tijds vuyle franken en Dampen die haar in de Logt

onthouden, opgefnoven werdende,groote verande-

ring aan de opweliingederGeeften miken^endeMen-,

fchente mets uyt haar Tuureluur helpen, 't Geen
niet foo ligt en fou fchijnen te konnen gefchieden ,

by aldien daar niet y ts door de Neus tot de gefeyde

Holligheden der Herffenen gaan konde. Defe J^ie-

relijke Geeften werden onder haar geften on-op-

houdelijk door de Zenuwen van 't geheele Li-

chaam , gelijk het Bloed door de Artericn , ge-

Hoc de ftank dreven, 't Geen niet moeyelijk kan bevat wer-
kanfchaden,

^^^^ wanneermen aanmerkt dat de Zenuwen niet-

anders als verlengde Herffenen , met ha^r Vcfelen

en Pijpjes van de Herffenen tot alle de Leden en,

ft"*d^^MT
M^^^^'^n gaan;verfchaffendealfoo hctMiddel waar

del zijn dat door hct Kouflig en geweldig Werktuyg van ons

fig biwccgr.
Lichaam fijn voornaamfte Ijelhnd desLevens heeft.

'

'

En
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En gelijk een Menfch nauwlijx een halfquartier-

uurs kanLeven buyten defe nieuwe invloed/oo ge-

beurd het, dat hy na het ophouden der felvc ook fe-

kerlijk in de onverbiddelijkeMagt van deDood valt.

Nu om dat in onfe Aótien , Bewegingen , en ge-

duurig Leven , t'elkens veel van defe gemaakte Gee-

ften verfpild en uytgedampt werden , alswe in 't be-

gin hebben aangemerkt ; daarom werdender on-

der dies al wederom nieuwe van 't Bloed in de Herf-

fenen afgefchcyden , en vatten wederom Poft in de

plaats daar deAfgefloofde hun ftee verlaten hebben;
J^^, J/^^^^^.

fulx dat 's Menfchen Lichaam , fchoon wy daar kens nieu-

weynig van gevoelen , geduurig in Al-arm is , en al-
gg^^iaki."'

les vaardig en fchrap ftaat om dienft te doen , foo

kaaft een voor-gegane de fijne heeft afgeleyd.'tWelk

byfonder Heftig ofniet heftig aangaat, na darmen

noefte Befigheden of Sterker Arbeyd doet. Doch
in het Slapen en Lonfen is het wederom geheel an-

ders gefteld ; Want wy hebben aireede elders ge-

feyd , dat wy alleen Slapen en Slaperig werden, door

gebrek van Geeften ; niet aliïe ophouden , maar om
dat die minder en niet in fuiken overvloed zijn als-

^er noodig is , om de Zeylen , of 't heel Lichaam vol

te houden en op te fpannen. Wanneer nu de Gee-

ften minder zijn , foo moeten by gevolg de Zenu-

wen , en het gantfehe Lichaam in alle de Muske-

len flapper zijn , en daarom iflet dat de beweging

van de van- buyten komende dingen , als Klanken

,

Reuken , en aanrakingen , ontrent een Slnpendcn

foo ligt niet aan de Herffenen gebragt werden. Ge-
lijk een flap-hangende Touw aan een Schei niet ligt

beweging of Klank veroorfaakt , fchoonmen daar

aan trekt. En gelijk dit foo in het Slapen toegaat, foo

gefchied fulx mede in geval van flauwten en andere

Y 4 ont-



J44 Werkelijke bejtgheden

ontfteltenlfTen daar in de Menfchen buyten Weftei^

raken.

Wanneer deMenfch aldus door vermindering van

Ceeften in Slaap gevallen is , roorufVhy eenigetijd

en de Gefting van het Bloed en andere dingen, gaan

wat trager ; onderwijlen werdender al wederom
nieuwe Geeften bereyd ; welke , wanneerle foo

kragtig zijn datfe wederom konnen doorbooren ,

dat is, datfe van Meta aan door de Zenuwen inde

Muskeien des Lichaams kennen invloeyen ; als dan

dooVrer" t>egin<i den Menfch te ontwaken , rekt hem uyt

,

Slapend en geeft alle deelen regte doortogt ; Sulx dat hy ge-

waakt!
°°^' ^^^1 wakker geworden zijnde , wederom bcquaam

is om 't Lichaam ftevig op fijn Koten te Zetten en

aan den Arbeyd te gaan. Dat nu den Menfch d'een

tijd meer of langer -laapt dan op d'andere, hangt

veelfintsafvan de Spijs en Drank diewe nutten, om
dat d een ligter dan d andere in de Maag verteerd, en

by goed gevolg veel vertraging of verwakkering m
de Gijlmaking en affcheyding der Geeften , te weeg

brengt. Uyt al dit kanmen ook ligtelijk verftaan

waarom veel Menfchen rcgtop , of op een ftoel fit-

Men kan fit- tendc , foo vaft noch gemakkelijk niet en Slapen > als

mïkUjk°nog op een fagt Bed neerliggende : Want om dat de

vaft niet sla. Menfch om te fitten vry meer invloeyd van Gee-

gcndè!
^'^' ^e" noodig heeft om de Muskeien van 't Lichaam

cenigfinrs vol en ftevig genoeg tot dat poftuur te

houden , foo konnen de (dwe loo Teer niet in ftilte

komen , als wanneer het Lichaam over al neer leyd

,

en van het Bed, Matras of Bank-Peuluwe onder-

fteund werd ; Dewijl'er dan niet meer Geeften noo-

dig zijn , als tot het Levens onderhoud , dat is tot de

Adem-halinge dienen. Waarom ook de vaft- Sla-

pende IVlenfchen Teer Splap en Sluts zijn. Doch
»

'
' wan

»
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ƒ

wanneer ook de Geeften een fittende Slaper te veel

ontfnappen , of niet meer magtig worden hem over

end te houden , foo gebeurd het dikwils dat een

Slaap-Zeug al Knikkebolknde daar heen tuymeld.
j^J''^n^mi^

Gelijk mede een Menfch die al ftaande van eenUyl, rangen,

beloopen werd , ligteiijk daar heenen zijgt ; In welk

overval het fchijnd dat ons de Beenen , die de Wigt
van 't gantfche Lichaam dragen , eerft begeven,

wantmen werd voor fuiken Daad , vcelfints een

Knikkebeencn ontrent de Knyen ontwaar. Wy
hebben menigmaal Gelachen , om feker Man die

al ftaande in een volle Kerk van de Slaap by de Neus
gevat wierd ; welke na veel Struykeien en grabbe-

len na fijn Muts, figopfijn ontwaken niet anders

aanftelde, als ofer een algemeene Op-loop was.

Daar is ook geen andere reden als de Vertraging der

Geeften, dat de zittendeSlapersveelfints den Hals

fpo flap is , en het Hoofd foo fchielijk gints en her-

waarts vald ; en fomtijds foo heftig aangaat , of foo

lang duurd , dat de Nek wervels kraken , en ymand
daar door wakker werd ; en lang daar noch Wee-
dom aan gevoeld. Men heeft fomtij ds by nareden

tefeggenj Houd die Menfch het Hoofd vaji , b£t fat

in 't Vuur VAÜen,

Wanneer ook de Geeften door eenige van buy-

ten komende Bewcgine , of Schuddinae belet wer-

den om volgens haar Natuurlijke Loop, door de

Pijpjes der Zenuwen , in de Muskeien en vafte dee-

len in te vloeyen , foo vertragenfe niet alleen in haar

Vfugt , maar de Menfch werd daar door Loom ,

Suyfelip en Slaperig En hier van daan komt het dat Hoe <?« Kia.

1 r^ •
I 1 » r< I j j r^ deren dooi

de Kinderen door t Wiegen , Schudden en Uou- >vicgcn en

deynen , ligteiijk in Slaap geholpen werden. Ja dat
H^^'^tlf^l^

bejaarde Menfchen op een Wagen door 't Wiegen weiden.

Y 5
en
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en Schudden in Slaap gefold werden \ en fomtijds

met een Hertelij ke Schok , die door de Lende-wer-

vels aan de Herflens door dringd , wel eens onfagc

wakker gemaakt werden. Soo 't ons geoorloft is,

onder ernftige dingen een Snakerijtje te mengen.

(Want op Wagens en in Schuyten verhaaldmen

fomtijds Sprookjes om niet in Slaap te vallen) wy
fouden hier een geeftig voor-val van een Schreyend

Kind te berde brengen. Een Vrouw hebbende in

't reyfen met de Trek-Schuyt , een overmatig huy-

Icnd Kind by haar ; deed groote moeyte om met
Schudden en Suflen , 't felve in ftilte te brengen , en

de PafTagiers geen overlafl te doen : onder welk

Doudeynen fy t'elkens daar by voegde, No« , No« >

Lukrece , Lukrece , &c. Een Snaak onder de Reyfi-

gersdaarop agt gegeven hebbende , en met de red

verdriet in dat Huylebalkcn krijgende : Vroeg met

^enSnake- een Porceleyne Tronie; Vrouwt]e hoe heet dat Kind f
'*'''*• Lukrece mijn Heer, antwoorde de Moeder ter goe-

der meeninge: Waar op den anderen het Hoofd
knikkende, fêyde : Wel te dege Luyd- Kreetfe-y 't geen

fbo overbodig Lachen onder al de Reyfigers ver-

wekte dat des Kinds Geeften , door al de verfchey-

de Klanken van Grinneken , Lachen en Ginnegab-

ben geftild , en met fijn vermoeyde Moeder tege-»

lijk in Slaap geraakte.

Die nu de gemaakte Geeften als vloeybare Li-

chamen kan aanmerken , welke feer ligt dees en geen

beweging konnen ingedrukt werden , fal ook fcer

^J«n« klaar konnen verftaan , waarom een Menfch , wan-

omdrayca uccr hy met fijn Lichaam gefwindelijk cenige kee-

*""
de^o

''^" rondom drayd , fchijnd dat alle voorwerpen

gen befwin- roudom gieren. Want nadien dcfe omloop de Gee-

srcrV" ^"'ftc" ^01'^ ingedrukt , om datfe de kecring van het

Li-
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Lichaam noodfakelijk volgen , even als water in

een Vat bewogen , noch eenige Kceren na het op-

houden der beweging des Vats doet ; foo volgt dat

de Geeftcn hare rapporten in dufdanigen gevaU niet

als met een Krings- wijfe beweging aan de Ziel bren-

gen ; waar van ons alles watwe fien in \ Ronde be-

wogen fchijnd en om te drayen. En op defegrond-

flag foudenwe veel en verfcheyde dingen konnen

afleyden , die deoorfaken vanSwijmeUngen Qua-

lijk-werdingh op de Schepen in quaad Weer, de

Flauwten en Slaperigheyd door Kolen en Turf-

Vuuren in befloten plaatfen , de wonderlijke Doe-

ningen der Nacht- fwervers , en veel andere din-

gen kennen verkliren , indien 't ons voornemen

was alles aan te merken : Doch wy hebben gefeyd

de Ziele, dat is de redelijke denkende Geeft des

Menfchen kortelijk te verhandelen , en daarom was

het noodig ten minften ook een Schets van de Dier-

lijke Ziel , beftaandein de gefeyde Geeften van het

Bloed afgefcheydcn, te geven; om datfe in de Huys*
houding van den geheelen Mcnfch ) volgens fekere

Band van beftanelijkhcyd , foo langh het Leven

duurd , de ware Ziel , als Knegten en Booden ten

dienfte ftaan , alswe nader zullen ontwaar werden.

Wy agten dat de redelijke Ziel van God gefcha-
J>«

Rcdelii-

pen is , om ons Lichaam verftandelijk en vrywillig een denken,

te regeeren : En dat haar welen aldervoegfaamft kan ^?
?^'^?^""

verftaan werden te zijn , een denkende Selfftandig-

heyd ; om dat wy in de felvc niets anders konnen

vinden noch denken, dan alleen een verftandig den-

ken. Welk denken haar foodanig eygen is , dat >

foomen de Denking weg name , daar niets het min-

fte meer van het Denk- beeld der felve Geeft in ons

Tal over blijven. Wy feggendan geheel niet dat de

Ziel



34^ ^erkel^kehejïgheden

Ziel maareengedagteis, als fommige Botterikken
ofmoetwillige Twift-Zayers , dees en geene Leer-
Meefter hebben willen opftryen , maar gantfchelijk
het tegendeel, dewijl wy genoegfaam 't uytgewerk-
te van de Uytwerkfter zijn gewoon te ondcrfchey-
den : welke Regel een Steyl-Oor gemeenlijk poogt
't ontfnappcn , omdatrefijn Lafter-Kunft hinder-
lijk is. En alhoewelmen kan feggen dat de Manie-
ren van Denken veelerley konnen zijn , egter kan-
menfeonfesagtens , fonder verwarring beft in twee

c/déwiUn
^^oo^d-gcflagtenonderfchcyden, namelijk in Ver-

de Ziel on. ftaan en in Willen : diemen gewoon is Faculteyten
dericheyden. [g noemen.

Om eenigfints Kort tn net van defe Stoffe te {pre-

ken , is het ten hoogften noodig datwe 't Verftand
van de Wille afgefcheyden houdende , ydcr voor
afin fijn eygen Aarden Werking nauwkeurig be-

fchouwen ; En dan fal het niet meer fwaar vallen

,

eenige van de volgende dingen jdie anders moeyelijk

enduyfter fouden fchijnen , onderfcheydentÜjken

klaar tevcrftaan.

öl'nd*'?^"'
-^^^"^^^ 'f Verftand of de begrijpens kragt van

de Ziel , eenvoudig en op figh felven aanmerkt , foo

is het alleen een Denking of enkel begrip van yts dat

aan onfen Geeft vertoond ofvoor-gehouden werd

,

fonder daar van yts te Oordeelen , aan te nemen of te

Loochenen. Welke Vertooningen aan het Verftand

ook tweefints konnen zijn ; want fy zijn of inwen-
dig , of van buyten komende ; d'inwendige ver-

toonen aan de Ziel eenige inge'chape Denk-beel-

den, Begrijpingen , Bevatringen en Gedagten van

eeuwige Waarheden. De uytwcndige komen van

de voor-werpen der figtbare Wereld , door Middel

ofAandoeningen van deuyterlijke Sinncn j die tot

Zien,
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zien » Hooren , Ruyken , Smaken en Gevoelen

riiet alleen bcquaam zijn , maar ook van de Voor-

fïenigheyd Gods , foo tot den aard der Ziele ge-

field zijn , datfe na voorgegane bev/eging in haar

ontfangen te hebben , aan de Ziel eenige Denk-beel-

den ongemiddeld konnen overbrengen. Ontrent

de Denk beelden die het Verftand foo voor komen,

en kanmcn niet cygentlijk feggen dat het Verftand
"jaVomhet

dwaald ,' om dat het daar ontrent alleen maar lijdig vcrftand
^

is i
en dikwils tegen Wil en Dank daar van werd

JJ^aaJÏ.

aangedaan; Nu gelijk defe Denk-beelden in het

Verftand alleen vertoond werden als de dingen in

een Spiegel, maar die gcenfints felfs maakt^, foo vald

niet fwaar om verftaan dat het Verftand , foo langh

als 't daar ontrent alleen maar lijdig is en blijft, en

niets tot de faken fcyd of loochcnd , geheel bevrijd

blijft van Dwalingc ; om datmen namentlijk in een

eygentlijke Dwalinge .. yts moet loochenen > of be-

veiligen , 't welk eygentlijk geen Werk van 't Ver-

ftand , maar van de Wil is. Welkers Natuur wy
nu ook kortelijk fullen overwegen.

Wy mecnen dat deWil niet anders kan zijn.als een j^^'^t de wn«

Vrywillige, Onbedwonge en Werkfame Gedagte

,

waar door de Ziel , of onfen Geeft figh herwaarts

en derwaarts in de Befchouwing der Denk-beelden

bepaald , om'er een Oordeel van te vellen : Het zy

dan eenvoudig alleen over de Natuur van die Denk-
beelden , ofmet eenig opfigt overleggende , de Be-

tamelijkheyd , de Nuttigheyd , of de Schadelijk-

heyd van eenig ding ; waar op dan een Toegene-

gentheyd , of Haat , of Afkeer volgd. En het

fchijnd dat God gewild heeft , dattcr tuffen 't Ver-

ftand en de Wille foodanigen famen-hang fou zijn >

dat de Wille , gelijk als noodfakelijk een iaakfoü

Vlie-



^jfö IfVerkelijke hejïghedeh

vlieden of beminnen , of fich daar over beraden \

foo lang het Verftand klaar en onderfcheydentlijk

op den Aart en de Natuur der faken merkt.

De wille De Wille als Wille aangemerkt , dunkt ons niet
ttis^ wille U anders dan geheel vry en onbedwongen te zijn;

om dat by aldienfe van ymand kon betoomd wer-

den , fy voor foo ver geen Wil meer fou konnen
zijn.Ja het fchijnd t'ecnemaal waaragtigidat dcWil-

le felfs niet van God gedwongen kan werden ; want

dewijl het een volmaakthcyd in God is, geen tegen-

ftrijdige dingen te konnen doen , ofte Willen , foo

kan hy ook niet Willen dat de Wille te gelijk zy een

Wille en geen Wille. Hier uyt volgt dan dat den

Menfche niet alleen vrywillig Wild : Maar ook dat

het tot de Natuur van de Wille behoord , het Oor-

deel over een faak op te fchorten , of dat te vellen :

wiarom en Doch foo lang het Oordcel gefchort blijft , dwaald

dwaaid. het noch geen{ints,maar alsmen 't veld, foo dwaald-

men , ofmen fpreektof denktdeWaarheyd. En
die de Waarheyd denkt , Spreekt , Schrijft ofdoet

,

die doet , Schrijft , Spreekt ofderikt dat gene, dat

met de fuyvere Gedenk- beelden , en met de Waar-

heyd over een ftemd% Doch men dwaald wanneer-

men ofuyt haaftigheyd , of uyt Paffien , dat zijn

begeerten , voor-Oordeelen of anders van de Be-

fchouwingen der ware Denk- beelden afgetrokken ,

yts fegt, denkt ofdoet , dat met de ingefchapen Ge-
denk- Beelden, ofmet de Waarheden, 't zy Natuur-

lijke, het zy geopenbaarde , ftrijdigis : Invoegen

wy befluyten dat de eerfte grondilag der wareWijs-

heyd in ons felven is , en voornamelijk afhangd van

de klare Bcfchouwingh en onderfcheydingh deP

Denk- beelden : Alfoo dat een Menfch , by aldien

hy fonder Paflïen en voor- oordcelen met een ftil en

befa-
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befadigt Gemoed foo lang op de Denk- beelden van Hoemen Bg

't Vcrftand kon blijven denken , tot dat hy van het wa"gtcn !an

Ligt der Waarheden t'eencmaal beftraald wierd; En Dw«lcn,

dat hy het gene hy bevatten wilde > eerll buyten

vermenging van andere Beelden , enkel en eenvou-

dig by fig felven befchouwde ; dat hy niet ligtelijk

en *oude dwalen Waarom wydan ook gelooven

datmen langs defe weg op het kortfte Padt wandeld

om tamelijk Wijs re werden. En gelijk Salomon

gefeyd heeft dat de Vreefe des Heeren het beginfel

der Wijsheyd is > om dat ons die door de noodfake-

lijke afl^ging van eygen Begeerlijkheden , God, als

den oor'prong der Waarheden onbelemmerd Leerd

Beschouwen (want wy moeten het Woord Vreefe

hier niet van een fmalle ofquade beteekcnis ftellen ,

maar 't {t\st feer ruym en vol befeffen der volmaak-

te Eygenfchappen Gods nemen) foo fal hier van

fich fe fs openbaar werden waarom dat een Menlch,

wiens Geeft ofConfcientie figh vele fonden bewufl

is , voor Gods Heyligheyd fchrikt j en llgh foekt

te verbergen , arbeydende om tot bedekking veler-

ley Begeerlijkheden hem felven een verfierde Gods- o^rfpróng

dicnft te verkleien , in de welke God figh aan hem owalingi

nieten kan openbaren gelijk hy waarlijk is; maar
wel foo , als hy hem tot de Leeft van fijn verkeerde

driften dienftig oordeeld. En dit is de eerftc Sour-

fe van alle Dwaling. Want gelijk daar heel weynig
Menfchen gevonden werden , of fy fchikken figh

door eenige Reden, Deiiking,Eergierigheyd ofop-
Voeding , Voor-beelden of anders na eenige te

voor opgenomen Oordeel ; en ook na eenige Gods-
dienft : Soo gebeurd het daar door dat vele van de-

fe Menlchen, alleen van de Leeringen van andere

Menlchcn afhangen j en derhalven is 't niet moge-
lijk
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lijkdatfe ftandvaftig in haar geweten gegrondvefk

zijn^ Doch om datfc geen ander Voor Land fien ,

en bevreeft zijn haar eygen Dwaasheyd te bemer-
ken; daarom blij veife in haar opgenomen mecnin-
ge ftijf- Koppig volharden.

Dat nu alle de ge'eyde dingen in den Menfche

waarlijk foozijn/enalfoovrywillig behandeld wer-

,j^
den, blijkt daar uyt, dat wy van alles datwe Den-

heeft van ü)n ken Doen en Willen, in ons een fekere Bewuft-
docn^ccn

_^ ^^yj gf medc-weten bevinden , datwe gewoon
zijn Confcientie te noemen. En het gaat geheel fe-

kcr datwe fonder die Bewuftheyd niet Teggen kon-

nen , datwe yts verftaan of Willen. Sulx dat deJé

Confcientie moet aangemerkt werden , een fooda-
_^nwat die

„jggn Lj[gt (g ^ijn , waar door figh onfen Geeft van

alle ding bcwuft is , of waar door onfcn Geeft niec

alleen Verftaat , Wild , of De kt , maar ook weet

datfe Verftaat , Wild en Denkt. Waaróm fy een

mede-getuyge met ons , namelijk met onfen Geeft

genoemd werd. Rom. 9: i. Gelijk ook niemand en

weet wat des Menfchen is , dan de Geeft des Men-
fchen die in hem woond. 1 Cor. ^.\. 11.

?a??S Het gefchil dat onder de Schrift-geleerden , over

Gevoelen het DWalen , en niet Dwalen van de Confcientie,

Confcientie. lang gehangen heeft , en daarwc in onfe Cjeboorte-

Stad door d onbefuyftheyd van eenige drifrigeMen-

fchen menigmaal rot befchaamd-werdens toe , dè

Preek-ftoelen van hooren Daverei I hebben, komt
onfes. agrens nergens van daan als dar eenige ftink-

fe Rcdencerders het eenvoudig Wcfen der Con-

fcientie vermengen met de andere Faculteyten der

Ziele , namelijk met de Wille, en 'r gebruyk At%

Verftands , en Brouwe alfoo het Mede weten,

met het bloot weten , dat mceft van 'c Oordcel en

d'On-
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d*Onderwij fi ng afliangdj onder malkander/tWelk

gefchiedende onvermijdelijk veroorfaakc dat'er on-

trent alles watter van deConfcientie gefeyd werd >

t'ecncmaal misgetaft werd. En het is belachelijk te

hooren met hoe kreupele bewijs reden eenige het

dwalen van de Con'cientie , poogen te onderfchra-

gen. Wy agten datter geen grooter Dwaling is, dan

te feggen dat de Confcientie of het Mede- weten .

dwaald. Want het is immers klaar > dat foo lang de klnïi«"*°

Confcientie een mede-weten is , ïy geen dwalingh d\*'aicn.

kan onderworpen wefen , dewijl het dwalen , 't me-

de- weten vlak tegen Loopt ; Ja doet ophouden een

mede-weten te zijn. Daar nu weten en niet weten

malkander niet dulden konnen , daar kan geen Con-
fcientie een waarlijk Mede-weten zijn , en nogtans

dwalen. De Pefte en kan foo fchadelijk niet zijn

voor een Republijk , als de Leere van de Dwalen- ^^^\ van^ii

deConTcientie, om datfe alle beftanelijke famen- Gevoelen.

Leving onder de Menfchen , en alle Ligt en Waar-
heyd daarwe na Wandelen en Handelen moeten >

weg necmd Want by al dien de Confcientie , die ProF. 10. xy

Lampe des Heeren , die alle de Binne-kameren des ^^ '*
*3'

Buyx onderfoekt , en on(ê verborgenfte Gedagten
aan ons ('elven openbaard , dwalen kan , foo iiTer in

den Menfche niet een ftraaltje Ligt meer over , om
cenigc Waarheyd meer te Verftaan of te Willen.

Want nadien wy waarlijk geen ding verftaan noch
Willen konnen . fondercen Confcientie ofbewuft-

heyd van die Daad te hebben, dat is weten dat wyfe
weten , foo fal de Confcientie alffe dwalen kan , ons

foo ligt in t Denken en doen -van 't regt , als van
't onregt verlaten konnen , of ons Doen , aan ons

geweten qualijk dar is vah, overbrengen : En foo fal

©nsGüd , die ons immers niet en wil, en by ge-

Z volg
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volg niet en kan bedriegen , ons egter nu en dan
fchijnen te bedriegen. En foodat gebeurd , ofdat

wy flegts meenen dat het gebeurd , wat fekerheyd

óf betrouwen lalder zijn op een ding, dat eens en

meer gedwaald en bedrogen neeft , dat het ook dan

niet en Bedriegd en Dwaald , wanneerwe al op ons

befte een ding meenen bewuft te zijn; of klaarte

fien. Het is voorwaar meer dan duyfend Wonder
dat die gene welke eenige hedensdaagfePhilofophen

valfchelijk optyen d^ufé aan alle dingen Leeren

twijfFelen ; foo wijd uyt haar Oogen niet fien kon-

nen datfe door de Leere der Dwalende Confcientie,

alle fekerheyd Tommelings over hoop fmijtcnde,

aan aflcs Leeren twijflfelen , en de weg tot alle Wijs-

hcyd , Konftcn en Wetenfchappen , ja tot de Be-

keering desMenfchen uyt fonden en dwalingen,t'ee-

nemaal op-graven. Want hoe is 't mogelijk dat een

Dwalende Mede-wetentheyd , ons oit kan gerufl

ftellen dat onfen aanwas en toenemen niet vals en is ?

ofons felven verfekeren dat wy ons beft doen > om
na de befte en vafte Regelen en voorgeftelde Gebo-

den te Leven. Want fulx fou konnen vals zi)n hoe

vaft wy 't meenden te weten. Ja hoe fullen wy we-

ten ofwe onder de Gekken » of onder de Efels , of

onder de verftandelijk- Levende Menfchen t'Huys

hooren ? dewijlwe de Confcientie niet langer tot

een getuyge mogen nemen. Seker, Paulus heeft

dan wel dapper gedwaald wanneer hy hem nogtans

daar op beroept. Rom 9. i.offou diegrootcMan

niet geweten hebben , dat die eens Liegt , Dwaald

of bedriegd , die Parten wel meer fpelen kan ? Als-

mcn op die Kours fal voort- zeylen , voorwaar een

Rigter fal langer niet konnen weten , of ymand
Strafbaar ofRcgtvcerdig is > als fag hy noch foo

veel
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Veei blijk van fchuid of onfchuld Ja een Misdadi-

ger fai groote Reden van Onfchuld vinden , of fig

in een fware Misdaad ligt by fjnConfcientie vry

gcfproken vinden , en alfoo onil:rafbaar Oordee-

len , of hem alfints tegen den Opper en onder-Rig-

ter beklagen , om dat hy met een mede-weten y

(dat hem tot een Wagter gegeven is) na een Wet
heeft moeten Leven , dat hem niet getrouwelijk

heeft konnen bewufl: maken , of hy goed ofqu^ad ^ ^ -
,

of wat hy dede : waar wil dat heen <•

J
a maar iegt- hoe ver de

men gemeenlijk; Al'e de Faculteyten van de Ziele ^^acuUeytert

zijn door de fonde bedorven, tn derhalven ook bedorven

de Confcientie ; VVy antwoorden ; de fonde heeft ^»)°-

het Wefen van de Confcientie dat n een mede- we-

ten met onfen Geeft beftaat , niet wegh genomen \

Anders foud'er geheel geen Confcientie meer zijn.

En nadien de Ziel alfoo weynig fonder mede- weten

als fonder denken kan begrepen werden , f00 volgt

immers dat de Confcientie haar volle Wefen en Ey-
gcnfchappen heeft behouden. Want alhoewel het

Oordeel en de Wil kan Dwalen , en fomtijds

Dwaald fonder geenfmts te beletten dat het Oor-

deel , daarom geen Oordeel , en de Wil geen Wil

is ; egter kanmen fulx van de Confcientie niet feg-

gen,om dat het Dwalen van de Confcientie, de Con»

fcientie t'eenemaal fou weg nemen , en maken datfe

geen Confcientie , dat is geen mede-weten meer fou

zijn. En derhalven moetmen die van een andere Na-
tuur dan de Wil en het Oordeel aanmerken. Het

is ons Werk niet en 't fou te wijd buyten denOm-
trek der Menfch-kunde loopen , hier aan te wijfen

hoe gemakkelijk op dees geieyde grond , de gefchil-

len en de Leeringe die ons in de H, Schrijvers Vail

de Confcientie gegeven hebben , konnen verklaard

7, X wer-
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•werden; en wy fouden metweynig woorden koit-

nenaanwijfen, wat een bevlekte Confcientie , wat
een fwakkc Confcientie , en waarom een befchey-

dcnMeiifch om der Confcientie wille, de Hooge
Magten moet onderworpen zijn. Ja hoe het kan
wefen dat wy een mcde-wetcntheyd van een ding

konnen hebben dat vals is, fonder datter nogtans
""

h^""^*
^^ minfte dwaling in de Confcientie felfs is : ons

de-wetcn. aanwijfende alleen hoedanig wy een faak geoordeeld

of gedaan hebben. Sulx datter (al volgen dat ymand
door gebrek van Onderwijs, of deWaarhcyd te

kennen, quaad kan doen met een goede Confcientie»

of befchuldigende mede-weten. Wantom dat een

dwalend Menfch het goed voor quaad,en het quaad

voor goed neemt, by gebrek van Oordeel of Slinxe

Ondcrwijfingc (in welk fijn Dwaling beftaat) foo

is hy van fuiken Oordel , door fijn Confcientie ligt

bewuft , maar fijn Confcientie is gecnfints oorfaak

van die Dwaling noch van dat Oordeel; noch en

dwaalt ook niet mede. Maar wy zijn al te lang in

dcfe dingen befig geweeft , en wy fouden daar ook

Rouw-koop van hebben, byaldien wy niet voor-

genomen hadden van noodiger dingen te handelen >

die de Ziel en de Mcnfch-kunde van nader by ra-

ken.

d Ontleders en de Wijsgeeren hebben lang over

hoop gelegen , ert verfchillig geweeft over de plaats

waar eygentlijk de woonltede van de Ziel in den

eygJmnjk'^^ Menfche was. Eenige hebben die in het Hert » an-

haar Zetel of derc in de Maag, andere in 't geheele Bloed, ofdoor
vvoon-piaats

,^ ^^^^^^y^^ Lichaam , en de laatfte wel na de meefte

waarlchijnelijkheyd in de Herffenen gefteld. Et»

waarlijk dii(^ op het Maaxet der Herffenen let , en

het gcbruyk der vijf Sinnen tot de gefteldheyd der

Werk-
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Werk-tuygen, namelijk de Zenuwen. Pijpjes en

beweeg-dradcn die uyt het merg der Herflenen haar

begin nenaen , wel aanmerkt , moet bekennen , dat

dit gevoelen ten minften eenifints betooglijk is. Den
Hcere des Cartes , die wel de eerfte vandufdanige

gedagten Ichijnd geweeft te zijn , fpreekt daar van

100 klaar , dat wy'er niets byfonders hebben by te

doen. De Reden feyd hy» waarom het Conarium of

de Pijn-Appel Klier die boven de holligheyd der

HerfTenen geplaaft is , de voornaamfte Zetel van de

Ziel moet geagt werden , dunkt ons defe te zijn ; na-

melijk dat wy bevinden dat alle Werk tuygen van

onfeSinnen dubbel zijn, gelijk twee Oogen om
te lïen , twee Ooren om te hooren , twee Handen
om te voelen , en foo voorts ; en dat wy niet meer

dan een eenige Denkinge van een felve ding in een

felve tijd hebben, datter dan nood '"akclijk eenige

plaats moet wefen , daar de twee Beelden die door

de Oogen ingaan > ofte de twee andere indrukkin-

gen die van eenig ander voor- werp door de dubbele

Werk-tuygen der andere Sinnen komen , fighge-

famentlijk in een vergaderen , eer fy aan de Ziel ge-

raken , om niet twee oorfaken in plaats van een aan

liaarte vertoonen. En men moet begrijpen dat dc-

fe indrukkingen door behulp derGeeüen die de

hoUigheden der HerfTenen vervullen, figh in defc

Klier vercenigen; en datter in het gantfche Lichaam
geen andere plaats en is , daarfe dus vereenigd kon-

nen werden. Defe Klier dan de voornaamfte Zetel

zijnde, foo moetmen weten datfe foodanig tuflchen

d'hoUigheden der Herflenen dit de Levende Gee-.

ften bevatten , gefchikt is, dat (y door de felve op

foo veelderley wijfe bewogen kan worden alffer Sin-

Eelijke verfcheydeutheden in de voor-werpen zijn

;

Z ^ en
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endatfe ook verfchcydcntlijk door de Ziel bewo-

gen werden , die foodanig van Natuur is , datfe foo

veel verfcheyde bevattingen heeft alffer yerfcheyde

bewegingen in defe Klier voorkomen. Dit gevoelen

werd onfes agtens eenigfints verfterkt , wanneer-

we aanmerken dat de Herflenennu en dan metee-

nige ontfteltenis , of by ongeval getroffen zijnde >

'het geheel Uurwerk des Menfchen daar door ont-

ftcld IS ; Wantmen fiet de goede beftuuring en be-

paling der Geeften gebroken : En een Menfch heeft

fomtijd van Hooren , Sien en Gevoelen , geen be-

lul , of doet geheel tegenft-rijdige dingen , is Simpel

,

Dol en anders : waar door met duyileriijk bewefen

werd , dat de ontwaar-wording der dingen aan onfe

Ziel niet alleen in de Herffcncn door middel van de

Zenuwen gefchied ; maar dat ook de bepaling der

Geeften volgens onfè vrye Wil daar ter plaats van

elders verrigt werd. En alhoewel ons niet onbe-

kend is , dat hedendaags Genees- kundigers gevon-

den werden , die dit gevoelen als belachelijk verwer-

pen, niet konnende fien dat fulx met de ontdekking

der Ontledingh- kunde overeen ftemd : Nogtans

wanneerwe aanmerken , datd'Ontleding-oeffening

gemeenlijk haar niet dan met doode Lichamen be-

fig houd, en dat in fuiken geval , feer weynig van de

Werking der Geeften en beweging der Spieren, om-
loop des Bloeds en anders 't geen het Leven noodig

Jieef t , kan gcfien of nagcfpeurd werden , om dat

allede Vaten , Buyfen , Pijpjes , Klieren en Vliefcn

flap , en toe gevallen zijn , en de H >iologie ftil ftaat

(die wy nogtans weten dat in het Leven geheel vol

Geeften , en vloeybaar en beweeglijke Bloed en

yogtcn zijn , die alle de VVerk-tuygcn van den

i^lcnfch' op de minfte gedagten gefwindelijk ten
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dienftc ilaan) foo en vinden vvy ons egter tot noch

toe niet vervoerd om dat Gevoelen te verwerpen ;

immers foo lang niet , als de tegenfprekers in ge-

breken fiillen blijven, yts beters en waarfchijnelijkers

in de plaats te ftellcn. *t Is te gelooven , dat indien-

der een middel uytgevonden wierd , om het Uur-
werk van den Menfch , in fijn volle Loop en bewe-

ging fonder verval of afwilTeling der Geeften inwen-

dig wel te doorwandelen , datter al veel dingen

daarmen nu meend feker van te zijn , anders fc uden

gefien werden , alsmen tot noch toe in de pragtigc

Print- verbeeldingen en in de LefTen der Doftoren y

ontwaar werd. Doch ik wil veel liever mijn eygen

Geeft gelooven , en buyten mijn felvcn andere haar

goede gedagten , na de meefte waarfchijnelijklieyd

in eeren houden , als dat ik een Menlch-viller te

wille Tal werden om'er van my d'eerfte Proef af te

laten nemen.

Benediclus de Spinofa , die na alle waarfchijne-

lijkheyd fteld dat het Heel-al God is, fteld voor

vall: dat het Lichaam de Ziel niet tot denken , noch

de Ziel hcc Lichaam tot bcweqine noch tot rulle

kan bepalen ; maar dat het Lichaam en de Ziel , een

en 't fclve ding is, dat nu onder de toe-eygening van

beweging , en dan onder toe-eygening van denken

bevat werd. Invoegen hy ook befluyt dat het gene

de Ziel tot denken bepaald, alleen maar een wijfe

van denken is ; welke wijfen van denken, God, (na-

melijk het Heel- al) alleen tot haar oorfaak hebben.

Gelijk mede de beweging en ruft des Lichaams >

alleen uyt een ander Lichaam voortkomen , 't welk

ook van een ander Lichaam tot beweging oftot ruft

heeft bepaald gewecft. \ Is hier de plaats niet dit

Barbaris gevoden te wederleggen ; en wy zijn be-

Z ^ kom-
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kommerd met dien vermetelen Ikanis foo hooge te

vliegen , datwe de onbegriipelijke Majefteyt Gods >

van foo na by , en boven 't geen van hem geopen-

baard is, in dit Leven fouden befchouwcn ; die dien

Man , onderde bevatting van lijn eyndig verftand ,

nogtans foo ftout fantafeerd en bepaald : Daar hy

armeKnegt , met al fijn Wijsheyd (elfs moet be-

kennen, dat hy fijn eygen Stof en Afle ,,dat is fijn

fterflijk Lichaam niet en kend. Want gelijk hy op

't tweede voorftel van fijn derde Boek in deby-

voeging rond uyt , alles van d^ beweging van 't Li-

chaam poogt af te leyden ; foo meend hy de vry-

wiliige denking en bepaling die de Ziel ontrent het

Lichaam oefFend , daar mede om ver te fmakkcn 5

datterm het Lichaam veel hoedanigheden zim, die-

men niet en kent ; En dat tot noch toe niet net be-

paald en is ,wat ons Konftig Lichaam kan doen uyt

de Wetten der Natuur , fonder van de Ziel of den-

kende Geeft: bepaald te werden : Daar toe ophalen-

de eenige geringe dingen , die de Vlenfhen in haar

Slapen en Droomen fomtijds doen , en ook van

de Beeften verrigt werden : doch wy antwoorden

;

fbo het niemand en weet , dat het dan Spinofa ook

niet en weet : En die niet en weet of net kan bepa-

len , hoe een ding waariijk is ; Kan ook niet vol-

flrekt bepalen j hoe een dingh op alle wijfen niet

en is.

Daar heeft ook onlangs een Geneeskundig Wijs-

geer gefchreven dat de gemeene gevoel plaats , daar

de Ziel alle Raporten en Verfchijnfelen ontwaar

werd, de Ziel felveris. Gevende tot bewijs daar

van ; dar het finlijk begrijp niet wel anders kan be-

grepen werden dan in de Ziel felve. Doch de fwa-

righeyd, is niet of het finlijk begrip waarlijk in de

Zie!
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Ziel gefchied , maar waar ter plaats , de finlijk be-

grijpende Ziel , figh voornamelijk onthoud , om de

gefêyde Rapporten te ontfangen; en hoe fy na

"t.ontfangen , op haar feiven als een verftandigen

Geeft kan denken, en weten hoe , wat en w<3ar door

fy fulx denkt en weet , en daar na befïuyten kan

maken , om het Lichaam door middel van de Dier-

lijke Ziel , dat fijn de Geeften , dus of foo te bepa-

len. Onles agtens en kanmenomnet tcfpreken,

niet feggen dat de Ziel eygentlijk plaatfelijk in het

Lichaam woond ; veel min feggen dat de plaats der

gewaar wording de Ziel felve is. Want nadien geen

plaats en kan bedagt werden , als die door een fa-
'

menftel van deelen gemaakt werd , en by gevolg

het wefên van een Lichaam moet aan nemen ; foo

volgt dat de famen ftel gebroken , of ontmaaxelt

zijnde, de Ziel noodfakelijk ook fal ophouden te

zijn. En daarom konnen wy tot dat Gevoelen niet

ligt over gaan.

Om nu volgens onfe voorigegrond0ag nauwkeu- "°^j^^|'^

rig aan te wijfen hoedanig de Ziel van yder Wer- krijgt van de

king der vijf Sinnen kundfchap krijgt, of hoe de
Si"|;;"„en

'"^

dingen daar aan werden over t^ebragt , fulx fou veel vallen,

omflag geven elk in 't byfonder te betoogenjdog na-

dien de Wijlen en Manieren hoe fulx toegaat, meeft

eenftemmig zijn ; foo fal , wanneer een van de (elve

wel vcrfiaan is, van de reft weynig fwarigheid te ma-
ken zijn. Wy agtcn dat het gebruyk der Oogen dat

is de Zicning, gcenfints de minfte van de vijfSinnen

moet gefteld werden en derhalven fal ons die be-

quaam zijn,om deWerking van de refte te verklaren,
r» -. de z'

.

Om deZiening wel te verftaan moetmen voor ningebs.

afweten dat de voor-werpen verkeerdelijk dat is in
^^^'8<J-

een omgekeerden of tegen ftrijdigc fland tot het

Z 5
Oog
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Oog ingaan ; om dat de ftralen die von de uyterftp

punten der voor-werpen komen, voor de opening

van de Oog-Appel elkander noodfakelijk moeten
door-fnijden ; of 't en fouw niet mogelijk zijn dat(ê

tot het Oog fouden konnen indringen. Gelijkmen

in het toeftellen van een donkere Kamer , alwaar-

men de van-buyten verligte Lichamen , door de

opening van een kleyn gaatje, tegens een wit Papier,

Laken , ofWand , liet over-komen ; en foo als het

uhier duydelijk in'teerfte voorftel der Vertoog-

Schets (S.) werd aangewefen. Buyten twijffel fiet

gy in de felve verbeelding wel dat de ftralingcn van

den Tooren A , B. haar niet anders door d'opening

D. konnen fchikken , om de Punten van dat voor-

werp in E. F. te Vormen , als u de felve hier ver-

toond werd ; invoegen dat de door fnijding der

ftralen in D. vcroorfaakt , dat het Toppunt A. in

E. en de Balis B. in F, overgaat , en dat alfoo de

Toorn , het zy ook waar op , of waar in die door

iVliddelvanhet ligt gevormd werd , niet als in een

omgekeerden ftand kan voort gebragt werden.

Hoedanig nu de voor werpen , die niet dan ver-

keerdelijk tot onfe Oogen konnen in komen , van

ons regtftandig en foo alfle zijn gefien en geoordeeld

werden , dat verdiend een nader onderfoek , en

wy willen 't hier ook geenfints fchuldigh blijven

Hoc devoor- duydelijk aan te wijfen. Men moet tot begrip van

kecrdin die , Wederom voor afweten , dat deBeeldeniflen
't oogont- jjg^ voorwerpen niet alleen in de erond van de Oo-
regt van ons gen gefchilderd of gevormd werden , en daar ver-

-lcl'ftaau"wcr-
blijven, maar ook datfe van daar doormiddel van

den. de Gefigt-Zenuwen tot in de Herffencn onder de

Werking van beweging , doorgaan; welke Zenu-

wen met ontelbare Draadjes of Vefelen , over de

gehec-
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gehcele grond van de Oogen uyrgebreyd liggen

,

aJs u in het tweede voorftel van defe Vertoog-fchets

werd aangewefen. Welke Vertoog- fchets foodanig

in t algemeen , de Teykenkundige Trek van het

opene der Herflenen , de Oogen, de Gefigt- Ze-

nuwen, en de Pijn- Appel Klier vertoonen dat het

ons niet noodig fchijndjdatwe eenige tijd verquiften

om die te verklaren.

Aanmerkt dan liever in de gefeyde Print-ver-
JJ^'Jg^e voor-

beelding , hoedanig de ftralen van het voorwerp becid v«i-

G. 1.2, j* elkander in 't punt van de Oog- appel
^"''^»

door fnijden . en t voorwerp verkeerdelijk in de

Oogen B. B. doen invallen; en let op wat wijfc

fy daar yder in een Punt t. 2. ?. het uyterfte van

een der kleyne Draadjes der Gefigt- Zenuwen C. C.

raken, welke Gefigt- Zenuwe wy gefeyd hebben,

met haarEynde-Vefelende gantfche vlakte van 't

Oog overfpreyd te liggen ; hun oorfprong nemen-

de van de innerlijke vlakte derHerffcnen D. Nu
foo maakt het ligt , met het voorwerp G. te ver-

ligten , dat het op de felve Wijfe in den grond van

de Oogen gevormd werd , even als de van buyten

verli"te Lichamen in een donkere Kamer door

d'opening van een klcyn gaatje tegens een Doek or

Papier ge'childerd werden. Defe beweging des Ligts

veroorfaakt onder het Vormen der Beelden , ofoo-

danigcn beweging aan des Gcfigt-Senuws Vezelen

die in 't Ooggffpreyd liggen , als by Voor-beeld

het Punt I. van 't voorwerp A. in de Oogen B. B.

datdegcheele Draad der Gefigt-Senuwe tot inde

Heriïenen , als 'm D. i. bewogen werd , en fulx

gefcbied ook in d'andere Punten 2. 5. of foo veel

alsmender fig fouw willen inbeelden. Rakende al-

tijd foo veel plaats of ruymtc der Vefelen , als d'o-

pcnirg
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pening der ftraal na Proportie der groote des voor-

werps , en de diftantie uyt welk dat gefien werd»
groot of kleyn is. Om nu de regtfliandige Sicninge

der tegen ftrijdige gevormde voor-werpen te verkla-

ren , lbo aanmerkt verder , dat alhoewel de voor-

werpen verkeerdelijk tegen de Draadjes van de Ge-
(igt-Senuwe werden aangedrongen , (alswe aireede

in G. B. B. I. i. 3. hebben gefien ) dat de ftand

van defe Draadjes C.C. 1.2.5. ^^" fekere andere

ftand van 't Deel der HeriTenen D. gevolgt werd 9

dewelke daar maken dat wederom cene andere

Schilderie (foomen'tfoo noemen magh) in de in-

nerlijke vlakte der Herflenen, die op hun Hollighe-

den onder de Pijn-Appel Klier E. fiet, gevormd
werd ; Tonder nochtans dat ymand moet meenen y

dat de Beelden daar yts van hungciijkheydbehou-

houden , fchoon de Vormingh daar van tot in de

HerfTens gaat ; Maar dat het alleen de beweging is >

waar door defe Schilderie , volgens de breedte , en

fterkte der beweging gemaakt werd^ Welke beweeg-

Schilderic on-middelijk tegens de Ziel werkende 3

haar foodanigen gevoel en gedagten doed hebben

alfler door de Form en de Verwe der sefiene voor-

werpen aan haar werd overgebragt. Invoegen men
de Natuur van de Ziel foodanig gefteld moet aan-

merken , dat de kragt van de beweging die in de

Deelen der Herflenen gevonden werd van daar de

Draadjes der Gefigt-Senuwe komen, haar 't Gevoel,

van 't ligt verfchaft , en de Maniere van beweging

,

het Gevoel der Verwen , en de verheyd of naby-

heyd doet hebben. Even gelijk de beweging der

Senuwen , die met de Ooren over een komen , haar

de Klanken en byfondere Toonen doen hooren. En
de Scnuwcn van de Tong haar de Smaken doet fma-

kcn j
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leen en foo voorts met d'anderc sinncn , Tonder dat-

ter eenigeover een koming tulTchen deDenk-beel-

den die fy ontfangt en de beweging die defe Denk-
beelden maken , behoeft te wefen ; Wantmen be°

merkt dat een en de fclfde kragt van beweging ver-

fcheyde gcvoelingen in verfcheyde Werk-tuygen

van onfeSinnen hebben kan. Gelijk (ulx af te ne-

men is , wanneer ymand by Voor beeld een Vuyft-

flag in de Oogen krijgende , hem dunkt Vonken
Vuur en Blixem-ftralcn uyt fijn Gefigt teontfprin-

gen : En foo by aldien die flag voor d'Ooren komt
foomaaktfe eenGeluyd: De Reden is om dat de

Draadjes van de Gefigt Senuwe foodanig bewogen

werden als een fterk Ligt of Vuur doen fouw : en

^it van de Ooren; als de beweging van eenige Klank

of Geluyd veroorfaakt , foude te weeg brengen. Hn
gelijk dufdanige Doeningen , aan het Verftand foo-

danig vals alfle zijn, werden overgebragt, foo en

kander geen Dwaünge gefeyd werden in het ver-

ftand te zijn diefe alleen lij dig ontfangt , alswe bo-

ven hebben gefeyd. Doch daar werd ligtelijk ge-

dwaald » wanneermen yts van 't onrfangene Oor-

deeld, 'tfelvetoeftemmcnde of loochenende , eer-

men klaar en onderfcheydentlijk heeft onderfogt

,

iioe en waar door de gehoorde Klanken ; en Gcfic-

ne Vuur-fpranken gemaakt , en tot ons verftand

over gebragt werden.
Hoe de Ziel Nu iffer noch ovcrigh datwe ook befien , op wat

watzydc wijfe datmen bekennen kan , na war zijde of Oord

m"n fiet^,'p"e.
^^" voor-werpdat in onfe Oogen gevormd , en van

wend zijn. ons gefien werd , gekeerd is, ofin welke fland-plaats

het lig bevind. Men moet voorwaar niet meenen

dat dit gefchied door een Daad of Bceldnis die uyt

het Gefiene voor-werp komt, maaralleen door de

fland
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ftand der deeltjes van de HerfTcncn uyt welke de

Senuwen haar oorrprong nemen. Want foo wan-

neer de ftand van de Ledematen onfer Lichamen

veranderd , daar defe Senuwen in geplant zijn , foo

veranderen ook t'elkcns de ftanden der Deeltjes iti

de Herflenen ; Waar door de Ziel niet alleen kund-

fchap krijgt in wat plaats yder deel des voor-werps

is j maar fy kan ook haar opmerking van daarover

voeren, tot alle plaatfen , die in foo een regte Lijn

vallen, 't Geenwe aldus meenen te verklaren : By
Voor- beeld, wanneer wy blindelings onfeHand,

Linx ofRegts , om Hoog ofom Laag uytftrekken >

de Senuwen die in de Hand zijn , brengen een feke-

re verandering in onfe HerfTenen te weeg j die aan

de Ziel de Middel verlchaft , om te kennen na wat

zijde onlë Hand gekeerd is. Ja de Ziel kan haar Den-
kingen , door de Lengde van een Stok buyten de

Leden uytgaande doen voort gaan ; gelijk een blin-

de- Man fijn ftand , door dat Middel gevoeld , fon-

derop fijn Handen te denken. En op defe wijfe werd

ook de Ziel door de beweging der Senuwen ont-

waar , n 3 wat zij de , en hoe wy ons Hoofd en Oo-
gen na eenigen Oord der voor-werpen komen te

keeren.

Soo ftaat'er ook aan te merken dat de bewegin-

gen die het Ligt aan de Draadjes van de Gefigt-

Senuwe maken , niet altijd gelijk zijn , met het Ligt

daar de voor-werpen mede verligt zijn , maar nu
minder dan meerder elkander gelijk zijn ; navolgens

de hoegrootheyd der diftantie of tuflchen-ruymte

,

die daar istuiTchen d'Oog-Appel en het voor-werp. nnarom de

Gelijk dan ook de verkleyning der voor-werpen , en
^"Ij'^op^jn

d'afwifleling der zijden , en de hoedanigheyd van grootcdi-

ftcrk en flauw in de Koleuren , (datmen in 't alge- Jij"4^n"'
meen

Hf>c en
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ttieen doorfigt kundige Befchouwing kan noemen^
al de felve oorfaak hebben. Om dit wel te verftaan ,

moetmen weten dat de ( icfigt-ftralen altijd een foo-

danigen fchikking in haar Linicn en eynde punten

in de grond van 't Ocjg maken als met de even-re-

digheyd van de ftand van Befchouwing over een

ftemd. V'ocgt'er by dat ook de Kleuren, na Pro-

portie dat de Lugt Dun en Helder , of Dik en

Dampig is , de Verheyd en Nabyheyd , de Tey-

kenkundige Treknoodfakelijk volgen. Het welk-

we met het derde voorftel van gemelde Vertoog-

Schets meenen te betoogen. Laat by Voor-beeld

A. en B. twee Toorens zijn van gelijke hoogte,

llaande den eerden honderd , den tweeden , twee

honderd Voeten van d'Oog-Appel-punt D. aan-

merkt hoedanigh de Gefigt-ftralen i. 2, van ^tw

Tooren A. door d'Oog-Appel ingaande, in den

grond C. komen , en wat plaats fy aldaar ontrent

3. 4. beflaan. Befiet van gelijke hoedanig de ftra-

len 5. 6. van 't voor-werp B. op defelve wijle in-

gaande , de grond van 't Oog in 7. 8 beflaan ; 't is

^ker dat gy bevinden fult dat de fpatie van de laat-

fle , net de helft minder fal zijn dan die van den eer-

flen: t n djt de hoegroothcyd des verfchils in de ra-

king van 't Oog , even-redig is, met de diftantie

die de voorwerpen tot het Oog- punt, en tot mal-
'

kander hebben Want om dat B. eens foo ver van

\ Oog-punt ftaat als A. foo werd B. onder foo

veel nauwer beftralingcngefien, en komt derhalven

foo veel vermindert in 't Oog te vallen. Alle welke

dingen d'afbeelding foo duydelijkaanwijft , dat de

Woordelijke verklaring daar niet veel meer weet aart

toe te brengen.

En alhoewel de Lichamen , in een verre diftjntie

feer



der CMenfch-beelden^ &c. 3 ^9

fcer verminderen , en kleynder als andere die waar- Hoc ut die

lijk veel kleynder zijn, in 't Oog komen, cgter en JfJ"
"'"

oordeelcn wy daarom niet datfe kleynder zijn 1 als oordeeka.

andere haars gelijk , die deun by Hand mogten

wefen. Want de Maniere en hoebreedheyd van be-

weging met welk de Vormen der voor-werpen aan

de Gcfigc Senuwen gebragt werden, en de kragt

der Verwen , altijd Geproportioneerd zijnde na de

diliantie en hoeveelheyd der Lugt diefe moeten

door dringen , msken dat wy door d'ervarentheyd

en de reden weten te Oordeelen, of de voor- werpen
verre of naby zijn , of datfe groot ofkleyn , ofmet
dit ofdat gelijk , of verfchillig zijn : Even als een

verftandig Menfcheen Stok in klaar water flaandc ,

niet krom en oordeeld , fchoonfe door de heffing

van 't water foodanig gebogen fchijnd. Endatwy
lulx meeft door de Leere, dat is d'Ervarentheyd

onderfcheyden , blijkt daar uyt , dat de Kinderen

hier in een geheel ander Oordeel hebben, Soo Oor-
dcelen wy ook van de afgebeelde dingen namelijk in

Tafereelen of Print- Verbeeldingen : Ja in een Beel-

dtken dat naulijx de groote van een Vlieg heeftjkori-

nen wy door de Kennis van de Proportionele fchik-

kingder Leden , en Groot en Kloek Menfch beeld

fien ; gelijkwe wederom in tegendeel in een Beeld

dat in groote een volwaflen Man te boven gaat

;

niet dan de Trek en 't Lichaam van een Jong Kind
konncn vertoond vinden , by aldien de Declen en

Leden daar aan foodanig bepaald zijn.

Alsmen aanmerkt dat het ook eensdeels van de

gefeyde Reden afhangt, dat wy de voor-werpen

altijd foo ver agtcr de Spiegel dunken te zijn , als iy

v/aarlijkvoordefelvegefteldzijn ; foo agtenwedit

het öns mede tot verklaring van de gefeyde faak

A a kan



370 Werkelijke befighedeti

kan dienen. Want om dat de Lichamen niet anders

dan volgens de vaft- gefielde ftand-plaatfe in welke

datfe zijn, en onder de houding en doening van 't

Ligt , aKTe in dien oogenblik teffens hebben , tot

Waar door op de Opper -vlakte van het Spicgel-glas konnen val-

een ITp^cgei" l^n; (welkcrs NJtuure is, een ding aan den Befchou-^

foovcei ag. -vvers Oo" te "even , foo alfTc dat ontfan^en heeft)
ter alj voor r i

'^ ^ , •
j i 1

de fcive loo Konnen ons de voor-werpen niet anders als met
fchijiieu te (Q^^ ye^j diftantie , iioudmg en ligt , alfie daar op

''

*

gevallen zijn , agter de boven-vlakte des Glas fchij-

nen.aliïe daar op gebragt zijn, Eyndelijkdiend noch

tot de Sieningc geweten , dat van alle Sienelijkc

voor-werpen , aan alle zijden foo veel ftralen af-

vloeyen, dat de gantfche ruymte der Lugt, en vlak-

ten van Aard en Water , foo ver fy in een regte Li-

De Lugt is nie en onbelemmerd konnen uytvallen ; daar van

di*eva'nd" vcrvuld is. Dit bcmcrktmcn klaar wannccr de Li-

voor-wer- chamen in 't Water fchijnen datmen die in on eyn-

eo?
^

<3ige Punten en plaatfen befchouwen kan , ja langs

een Water-kant gaande , fchijnenfe door de verwif^

felmg der fland plaats ons te volgen . Invoegen dat

wy de fcive nu in dees dan in die plaats konnen fien »

maar egter niet op veel ofmeer als een vlakke plaatfe-

tegelijk ; alhoewel het van een ander in 't felve Punt

daar wy 't affchijnfel verlooren hebben , als te voo-

ren noch kan gefien werden, 't Welk bewijft dat

de afvlocyende ftralen der voor-werpen over al ge-

vonden worden. Laat aan den Oever van een Oil

Water tien ofmeer Pcrfoonen de Maan in 't Water

fchijnende , befchouwen , 't is feker dat yder haar

volgens fijn ftand-plaats , niet alleen in een ander

Punt fal licn , maar ook foo dat den eerften , niet

die van den tweeden,noch den tweeden niet van den

derden , noch geen van malkanderen , en fal kon-

nea



der Menfch-beelden , ^c. 371

nenfien. En dus volgt het datterfoo veelftralcti

van de Maan op de vlakte van 't Water en elders val-

len , alsinendcT lich on-eyndige Punten kan ver-

beelden te zijn. £n derhalven vcrfchaffen die de

middel datmcnfe in yder Punt geheel en ook niet

meer dan enkel lien kan ; 't en ware d'opwelling

des Waters nieuwe vlaktcns maakte , en dan kan

het gcfchieden datmen Jer meer als een fou fien, even

als de Glafcn die met veel vlakten geflepen zijnde,

ons een enkel voor-werp, menigwerf teffens doen

fien. En dit is foo kortjes de Werking en de Manie-

re der (iening , om die van de reft der vijf Sinncn

eenigfints vcrftaanb^arder te maken , dewijl wy
ons tot alle befondere dinqen niet m'ogcn inlaten.

Wy gaan dan liever rot noch een andere bedenking

over , die tot de Ziel en 't Lichaam , en d^rhalven

tot de Menfch-kunde behoord.

Het is waarlijk een wigtigh ftuk , en daar alle "**'^.^'*|j^

fchrandere Verftanden fig in verlegen vinden ; klaar op maikan-

te bctoogen hoedanig een ftoffelijkLichaam met een d« wcikco;

on- Lichamelijke denkende Geeft , te famen kan

werken , en van malkander konnen aangedaan

werden ; wy weten wel datmen gemeenlijk fégt dat

de Ziel, ongemiddeld kundfchap Van de vijf Sinnen

bekomt ; doch dat en neemd niet een fiertje van

de fv/arigheyd wegh ; nadien het onbegrijpelijk is

«

op wat wijfe ongemiddeld op yts te werken, ofmal-

kander aan te doen toegaat. Al de gefchillige Ge-

voelens ontrent defc ftoffe willenwe met de Vin-

ger niet eens aanraken; alhoewel wy niet befchaamd

zijn hier te' fcggcn hoe v/y de laak bevatten. Die

't nader weet > mag ons Leeren , en wy fullcn 't hem
clank wijten. Sommige om vele niet ligt betoogba-

tc dingen in de Ziel te ontvlieden , hebben de rcde-

Aa a lij-
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lijke Ziel mede een Lichaam toegefchreven , maar'

een foodanigen f.ichaam dat uyt feer fijne en geefti-

ge ftof , die edelder dan de reft des Lichaams is

,

foude beftaan. Daar op wy antwoorden : dat al-

hoewel het mocyelijk valt geheel klaar te begrijpen ,

dat de Ziel een geheel on- Lichamelijk ding zijnde ,

ly nochtans met ons Lichaam en vijfSinnen een on-

derlinge gemecnfchip heeft,en van malkander kon-

nen aangedaan werden ; cgter meenen wy dat het

niet geheel fwaar valt te verdaan, dat het Denken en

*t mede- weten van dat denken , ^een Werk- daad

van eenig Lichaam kan zijn > om dat het vlak aan-

loopt tegen 't klare Denk-beeld dat wy van de Ey-
genfchappen eencs Lichaams hebben ofmaken kon-

nen. Ook en kan de wonderlijke famen-ioop en

fchikking der Deelcn onfes Lichaams fulx niet voort-

brengen : noch 't en werd niet waarfchij nelijk ge-

maakt, met die in een fijnder of dunder Lichaam

te ftellen , want minder en meerder , fijnder en gro-

ver en kan 't Geflagt ecnes drngs niet geheel van

Natuur veranderen. En daarom meenen wy dat het

Gedenk-beeld dat wy van een Lichaam hebben,

(het zy dan fijn of grof , dat en geeft tot fijn Na-

tuur niet) noit eenig vermogen fal influyten , dat

^n'^k'.^nen
^^^"^^^"^ ^^ uyt fig felven te denken , veel min fult

niet denken keudcnkcn in en by fig felven bevvuft zijn. Invoè-
uyt haar fel- ^^^ jg denkingen t'eenemaal van de dingen dienden

Lichamen kan noemen, onderfcheyden moeten bij-

ven. Wy bevinden in ons felven , dat wanneer wy
onfe Denking alder uytvoerigfl: van onfe Lichamen

aftrekken, en de Geeft ontflaan van de belemme-

ring des Lichaams , en als buyten ons felven gaan >

datwe als dan de fuyverfte en onbevlektfte Gedag-

ten konnen maken ; fonder op eenige Werk tuy-

gen
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gen i ofDeelen onfes Lichaams te denken j *t welk

in andereWerkingen van de Geeft daar hetLichaam pc Geeft

toebehoord , foo niet en kan gefchieden; Want voudigin"

daar moet gelet werden , hoedanig wy de Handen , ''"'= icWen.

en de Vingeren of andere Leden in 'c behandelen

der dingen moeten beihiuren. En ioo gevoelen wy
klaar , dat onfen Geeft te gelijk met ons Lichaam ,

en 't Lichaam met verfcheyde fijner Leden om dit

of dat verftandelijk te doen , befig is j 't welk wy
in 't Bloot denken dat in de Geeft alleen gefchied,

nieten bevindenjen nochtans in dieWerk-daad ook

moeft vernomen werden , by aldien de Ziel in ecnig

fijn Lichaam beftond , en Werk tuygen tot denken

noodig had Dewijl'er geen on-eyndig verfchil tuf-

chen fijne Lichamen en grove Lichamen kan begre-

pen werdenjen de eene Werking niet min fijn Werk-

tuygen als d'andere fou noodig hebben te bcftuuren»

en daar kuntfchap van te hebben ; Waar van wy het

tegendeel in onfeGeeft bevinden,wanneer die alleen,

dat is in haar felven denkende is. Wy begrijpen twee

onderfchcyde Denk-bcelden in ons namelijk een van

een denkende Geeil:, en een van een uytgebrcyd Li-

chaam,dat van die Geeft geregeerd werd; en daarom

befluyten wy ; wat klaar en ondcrfchcyden van den

anderen begrepen werd , moet ook waarlijk in fig

felven onderfcheyden zijn, en beftaan konnen. Hier

tegen in te brengen datwe verfcheyde bewegingen

konnen doen, fonder op onfe Ledematen te denken >

gelijkwe in 't gaan niet altijd op onfeVoeten denken

,

en cgter blijven gaan; dat en doet onfes agtens niets

tot de faak : Want behalven dat fulx niet algemeen

is in alle bewegingen, en datter veel bewegingen

grootdecls af hangen van de gcraeene Loop der

dierlijke Geeftcn j foo is genoeg aan yder bekend ,

A a 3 dat
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bekend, dat wanneer on fe gedagtenniet wel met de

meeftc van onfe Doeningen famcn gefpanncn zijn, of

elders van onfe befigheydafgeleyd werden, datvve

dan menigen misflag begaan.Dus Spreken en Schrij-

ven wy dikNvils 't een \voord voor 't ander ; Wy roe-

pen Pieter voor Paulus;ja om datwe dikwils om onfè

Voeten in 't gaan niet en denken , loopenwe ons ey-

een Woon-Huys op den klaren dag voor by. En de

Bruyd was met haar Lieffte foo diep in de 1- raat ver-

feyld, datfe het Borfl gat van haar eygen Hemd ,

tot onder aan den Boord toe open fneed. Siet foo

Werkcnwe wel fomtijds fonder op deWerk-tuy-
gen , en deftof diewe behandelen verflandelijken

aandagtelijk te denken. Maar te denken datwe den-

ken konnen fonder denken , dat.is fonder Kennis; of

ontwaar- wording der Werk- tuygen waar 4oorwy
in 't denken werken (want dat fou moeten volgen

foo de Ziel een Lichaam was) fulx is t'ecnemaal be-

lachelijk.

1)8 dingen Dat nu de denkende Geeft , op de Werk-tuygen

^'/^"^'^ij'"' van ons Lichaam werkt , en datwe ons daarnaver-

ookicker, ftandclijk mct een bewuftheyd van ons doen , be-

^*ema"ic?e wegcn en bepalen daarwe willen, dat ondervinden

niet eu bc ^yy y^j^r oogenbÜk in ons felven. Maar om dat wy
^"'^'*

de Wijfe en Maniere niet en verfraan hoe fulx toe-

gaat , daarom kan het evenwel geen Wijsheyd hee-

ten , te loochenen dat fulx waarlijk gefchied ; noch

reden genoeg geven , om te gcloovcn , dat de den-

kende Geeft een dun Lichaam is, en dat deMo-
gcntheyd des denkens , willen en verftaan , 't vry-

willig werken , en 't mede weten der Confcicntie ,

afhangen van de KonfHge Samen-ftel onfcr Licha-

men , Dierlijke Geeften , Ingewanden , Aderen

,

S|ag-Aderen en omloop des Bloeds , en diergelijke
^

diïir
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dingen die wel een gemeenen Samen-loop met en oafamcn-

toc malkander hebben , maar die alle te famen aan- 1??p.^"

, 11. 1 j 1
DicrigcGee-

gcmerkt, ons hoe iangmer ook op denkt, geen fteo konnen

klaar en fuyveregedagteof Denk-becld konnen ge- ffn"n^^'
ven van de mogentheyd der vrywillige Denking en voonbrcn-

mede bewuftheyd hares felfs Werldng. Voorwaar ^^"'

daar zijn meer dingen die wy klaar verftaan datfe

zijn of waarlijk konnen zijn; En die wy ook om
datfe uyt een wjaragtig beginfel voort komen by
goed gevolg toeftaan en gelooven datfe zijn , alhoe-

wel wy de wijfeen maniere hoefe zijn en famen be-

fl:aan,niet klaar en begrijpen.En daarom iflec noodfa-

kelijk datmen in dufdanige ftoffe , onderfchcyd

maakt, tuflchen Verftaan en Begrijpen. 'tGeen-

men verftaat , taftmen en voeldmen alleen met het

Verftand en *t Oordeel dat het is : maar 't geenmen

begrijpt , omhelftmen foodanigh in fijn Gedenk-
beeyen datmen 't fclve geheel van voor tot agtcr be-

vat ; en de Maniere hoe fulx in alles watter toe be-

hoord , ten klaarften door fiet. Soo vcrftaatmen al-

leen , wat een On-ey ndigc Linie feggcn wil , en waC

Eeuwig is ; Maar wy en konnen geen klaar Denk-
beeld in ons vinden , waar door wy een on-eyndige

Linie of de duuring van d'Eeuwigheyd bevatten,

fouden , om dat ons Verftand en Begrijp eyndig en

bepaald is ; en het een groote tegenitrijdigheyd is

,

te willen dat het eyndigc of bepaalde , het on-ey n-

dige begrijpt, of het onbepaalde fouomfchrijven.

Wy begrijpen klaar hoe en wat een Dry- hoek voor

een ding is, en wy konnen een waaragtig Denk-
beeld van deiïelfs Figuur in ons vinden ; Doch wy
en konnen geen klaar en onderfcheyden Denk-beeld

vaneen Figuur of Lichaam in ons maken of krij-

gen, dat honderd duyfend hoeken heeft; allioc-

Aa 4 wel
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wel wy uyt de klaar begrepen Dry-hoek , door ver-
dubbeJing der Getallen voort gaande, feker ver-
itaan

,
datter een ding kan wefen dat honderd diiy-

fend Hoeken heeft. Sulx datter alfoo weynig reden
om te loochenen of tetwijfFelen van de alleen vcr-
ftaanbnre vvijfe

, als van de begrijpbare wijfe , over-
blijft. Wy befluyten dan,dat het de SterfFelijkheyd
in dit Leven alleen vergunt is maar ten dcele te
Kennen, enflegts een kleyn ftukje van de fakete
verftaan

, op dat des Menfchen Geeft fou onder-
wefen werden van 't mindere tot het meerdere, dat
is van het Schepfel tot den Schepper op te |dimmen ,
en met geheel fijn wetens-luft daar in teeyndigen.
Welkheylfaamentrooftelijk gevoelen wy VQ^iXvt-
veromhelfen, dan dat wy metSpinofa willen ge-
loovcn,datalonfe Bewegingen. Willenen Denken,
maar byfoiidei-e toe-eygeningen zijn , die afhan-
gen van den algemcenen Chaos of Bayaart van 't

HeeJ-AJ
; Sulx dat niemand Grooter of Kfèyn-

der. Geringer noch Heerlijker Denking , Bewe-
gingh

, Daden noch Werkingh kan voort bren-
gen

, als het ontfangen kleyn gedeelte is dat liy
van de heele Klomp der Natuure uyt maakt ; wel-
ke Ndtuure door haar Wefentheyd, hy begrijpt
een oorf^ak van haar k\h te zijn.

HET
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HET X. HOOFD-STUK.

Vm Je inwendige Leefl of Schetraes
j

Menfchen-beelds, namelijk , het
j

Maaxel en Kj)ppeling der
|

Beenen.

LAat ons nu handelen van de Gebeenten , ofom p^ Beenen

Schilderagtig tefprcken, van de Schets en in- zijn als de
j

v/endige Leeft des Menfchen beelds; op datmen schets van
|

daar van grondige Kennis hebbende , niet alleen te het Menfcb-

beter foude kennen verftaan alle 't gene wy in dit *
\

gevolg van de Muskelen Tullen aanmerken , maar op
|

dat daar door ook mogt gefien werden , dat alles
'

watwe tot hier van de Beroerlijkheyd en beweging

der Beelden gefeyd hebben , met het inwendig Ge-
1

raamtc , en KoppeUng der Lede- beenen , ten uyter-
'

ftpn over een ftemd ; en datter geen A<5tie of Daad
aan 't Lichaam , dat is het fienelijk en uyterlijk

^

Vlees mogelijk is toe gefchreven, die het inwendig

geftel der Beenen
, (diewe als de Gebinten in een

j

Huys-Gebouw , of liever als deRaders van een 1

Vur-werk aanmerken) geheel niet en konnen lij-

den.En nadien wy in de verhandeling derMuskelen,
i

dikwüs fuUen genoodfaakt zijn aan te wijfen , door
i

welke Muskei , dit ofdat Been bewogen werd , en
|

waar en ontrent welke uytfcheut en Koppeling fy \

ingeplant is, en foo voorts, foohebbenwe daar toe

twee Geraamten verforgt , die op verfcheyde ftand \

gefien werdendc , door de by- geftelde Tal- Letteren

ligcelijk inde Vertoog. Schets en in de volgende ver-
|

" Aa 5 " kla-
j

1

1
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Waarom de- klaring fullcn konnen gevonden werden. Gelijkwc

bu^ten^^
^" dan ook daarom willen dat de Afbeelding der de-

't £ockop. becnten na de Slinker , en de Vertoog -Schetren der

M^^j^len ter regter plaats na de Regter-Hand buy-

ten 't Boek op geflagen fal werden , op datmen

die , gcduurende de geheele Befchri jving der felve

,

tcgcns den anderen (oude konnen befien , vergelij-

ken en groot nut daar van hebben. Want wan-

neer wy de Beenen na malkander in haar Naam
ctdcr die pj^ats en dicnft fullen verklaard hebben , fullen wy
Waren van"' ook de Muskelcn aanwijfen ; en van de mcefte re-

de Beeneii
^ kcnfchap geven aan welk Been fy haar begin nemen i

fullen hou- hoefe haar inplanten , en welken !;ien ft van bewe-i

<!">• ging fy ontrent foodanigen Bec;"! of Lid hebben ;

\ welk dan uy t die der ]Mus!:cIcn in de Af-beel-

dinf^ der Beenen fal konnen na gelïcn werden.

Wat nut de Voor af moetmen aanmerken dat de Beenen tot

ÏMenfchen het geftel van 's Menfchen Lichaam verfcheyde

Lichaam noodfakclijkheden hebben , waar van de voornaam-

fte konnen gefeyd werden defe te zijn: Lcrftelijk foo

dienen fy tot des Lichaams ftevigheyd en vaftig-

hcyd: Ten tweeden ora eenige binnen gelegen Dee-

Icn te befchermen ; Gelijk het Bekkeneel de Herf-

fenen , en de Zenuwen der Sinnen en meer andere

Edele Dcelen ; als mede de Ribben en Schouder-

bladen , de inwendige Dcelen van de Borft. Ten
derden zijn de Beenen dien Qig tot de Gang , en het

net en fcker bcftuuren der Leden in allerhande be-

weging : Waarom het dan ook ten hooglten nood-

fakelijk is dat de Beenen veel in getal , en verfchey-

de van fatfoen Ingeledet, enopmenigerhandewijlê

gebogen konnen werden. En 't en ware dit foo ge-

field was , foo foudcn de Menfchen moeten kruy-

pen als de Wormen en Slangen , die fubc alleen

doen
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by gebrek der veelderhande Leden en Beenen moe-

ten doen. DeBeenen zijn voorts wat diep binnen

en in 't midden van 't Vlees gelegen op datfe als Fon-

dament-Palen en Stiüen het Lichaam op houden

fouden. En op datfe lang fouden ftand houden en

niet vergaan, werdenfe van het Vleefch bewaard.

Die hun bemoeyd hebben met de Beenen te tel- Be°/„e"cn

Icn , brengen die op een Getal van 249. ook wel Menichcn

op 304. andere op foo veel alfler dagen in 't Jaar heeft?'"

komen,namelijk 565. De Joden fegge" darter even

foo veel Beenen ofLeden aan desMenfchen Lichaam

gemaakt zijn , als haar Geboden t onderhouden zijn Q
gegeven j i > ie ook met die van de dagen des Jaars

over een (lemmcn ; op datfe die daar by fouden

konnen Leeren onthouden en volbrengen. Andere

tellen maar 206. Beenen.

De Beenderen zijn op verfcheyde wijfen famen
„ƒ„ Jfja?»-

gevocgt : Ecijge zijn met Geleden, andere door men gc-

iamen groey-i!":ge vaft. Die met Geleden zijn, heb- ^°^^ *

ben beweging, en zijn foodanig gefteld dattereen

Been is dat v^ntfJngt , en een ander dat ontfangen

werd , alsmen aan de Dye en het Heupe-Been fiet

:

Ook iffer een onderlinge Ontfanging die in malkan-

der g:'at; gelijk als aan het Schouder-Been en den El-

leboog gefchied : alwaar 't een Been van 't andere

ontfangen werd , en fclfs wederom ontfangt ; en defc

maken dat de Leden langer zij n gebogen , dan wan-

neer dieregt uytgefteken zijn , omdatfe namelijk in

malkander fchieten; alswe voorenalreedc over den

Erm hebben gefeyd.

De Beenen door famen- groey-ing vaft, zijn door

Spijker- wijfe invoegingh, door Kraak-Beenen en

Banden vaft geiêt : £n hebben geen bew(^ing op

hwrfclvcn. De Hoofden der Beenen zijn meteen
hard
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harden glad Kraak-Beenig Smeerfel bekleed, op

datfe door het tegens elkander vrijven niet fouden

Quetfen noch Pijn verwekken; daarom dat het

noodig was dat het felve Hoorn-agtig en ongevoelig

geftcld wierd ; als mede om de HoUigheden te vul-

len ; gelijk ook de grootfte Beenen tot een merke-

lijke verligting in de beweging meeft Hol i en niet

MalTijfdat is Louter ofhegt gemaakt zijn: met vog-

tig Merg van binnen voorden, dat als een fagtc

Olie geduurigh door de Sponfiagtige Bulten en

Knoopen in de Pannen der Geleden inzijpeld>om de

(ƒ Gewrigtcn tot allerhande Doening gangvaardig te

houden. Defe vogtigheyd in de Oude Luyden op-

droogende , en de Knoopen hard werdcnde, veroor-

faakt , datfe als verroert Yfer-Werk , Stram , Kreu-

pel en ftijf ter Gang werden. En daarom fcgtmen ,

Stok-Oud , als ymand dor en droog van Ouder-

dom is uytgeteerd. Maar laat ons de Beenen nader

in haar Koppeling en famen-ftel gaan befien ; de ge-

breken en ontwrigtingen daar van den Heel- Mee-

fiers bevolen latende : die daarom de Leeringen der

Beenkunde ten uyterften van nooden hebban, ais

den grooten Hippo^r^r^^ in fekcren Brief aan fijnen

Soone Thejfalus , crnftig belafte.

Verklaring over de ^rint-verheelding van

de Gebeenten des Menfchen-Becld.

Sogi'chl"" 1- Het Voor-Hoofds-Been, anders alleen het

hier na Voor-Hoofd genoemd. Is dat groote en voorfte

Hand'buUcn Been van 't Bekkeneel , welke het gantfche Voor-
*» Bock.uyt. Hoofd maakt. Siet het Beeld A.

2. Het Agter-Hoofd befiet het Beeld B.

S. Beyde de Zijdc-Schotels die de Kruyn van
^

- rt Hoofd



der Menfchbeeldén. jS i

't hooft rormeeren;dat ook het Opper-Hoofds Been

genoemd werd : Is i iet uyt een Been maar uyt tw^
gemaakt , en met Naden aan den anderen gevoegd,

die door middel van Zaag-Tanden in malkander

fluytenj welke Naden onderfcheydelijk van trek

worden gevonden ; als ons dontleders getuygenr

fiet tot kennis van <^^^^ gefeyde» de Beeldnis. B. Daar

fijnder die meenen dat het bekkeneel met dusdanige

Naden is aan den anderen gefet, om te verhoeden dat

het foo ligt in 't vallen en ftooten niet breken fou;

want dus fietmen dat een gefcheurde Pot in het aan- .

ftooten minder noot van breken heeft dan een gehee-
'

len , om dat namelijk de deelen kennen mede geven;

't welk in een geheele niet konnende gefchieden

(want daar ftaan al de deelen even ftrak tot malkan-

der uytgefpannen , fonder voor malkander te kon-

nen wijken} foo berftenfe ligt aan ftukken , voor een

kleen geweld,

4. Slaap- Beenderen , anders ookbeyde Slapen

des Hoofds genoemd: Zijnde als fchubben te weder-

fijds des Hoofds aan de Opper-Hoofds Beenen (3,)

Samen gevoegd ; Siet de Beeldnis A. en B.

y. 't Opperfte Kaak- Been, is dat deel van 't Ge-
beente des Hoofds dat fijn plaats heeft boven onder

't Voor-Hoofds Been (i) hebbende TwaalfBeenen,
die famen de Oogkuilen , Tanden , Neufe en gehe-

melte van de Mond uyt maken. Befiet de Beeld-

nis. A.

6. Het Juk- Been. Befiet de Beeldnis. A.'

7. De Tepelagtige uytfcheut. Befiet de BeeldW

nis A.

8. 't Onderde Kaak-Been dat als met een halven

Cirkel het onderfte gedeelte volmaakt \ vervattemJe

«Ie KalTc der Tanden. Befiet de Becldnis A,

9. De
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p. De Nek, hebbende feven Wervel-Beenderen;

d'eerftc van boven af te tellen noemd men Atlas
of Weereld-Drager , om dat fy het Hoofd draagt.

De tweede den Omdrayer > van wegen fijn bedie-

ning dien hy in 'c omwenden van 't Hoofd heeft.

Den derden werd gemeenlijk den A s genoemd.

d'Andere hebben geen byfondere namen. Befiet de

gefeyde in 't Beeld A. van voren , en in B. van ach-

ter. Over het maakfel en gebruyk der Menfchelijke

Ledematen, hcbbenwe vooren yets wegen de voor-

teekenen der Halfen aangemerkt , als mede van den

Nek of agterzijde des Hals : Men moet'er niet

vergeten by te voegen , 't geen ons hier te binnen

fchiet ; namelijk dat een Hals of Nek die digt met

Hayr befet is , ^'ildheyd , Sterckte en grootsheyd

te kannen geeft. In onfejonkheyd hebbenwe wel

hooren feggen , dat wanneer het Hayr inde Nek-

put van de iV'eysjes boven gewoonte Krulde ,

datfe dan op 't Tipje of Zayfocn van haar jeugdige

tijt , dgt is , Man-Ziek waren : Die de Knobbelen

van de Nek-werwels veel na buyten uytfteken, heb-

.

ben dikwils noot van een fpijtigen Bek. Een dik-

ken Nek , houtmen voor een teeken van onweterrt-

heyd. Doch dcfe waarnemingen behooren tot een

voegfamer plaats,

I o. Den Rugge , hebbende twaalfWervel Been-

deren , makende met den Nek (9) ende Lende-

wervels (10) denganfchcn Rugge-graat , door 24
Becnen -, by eenige Vater Nojier genoemd : Te we-

ten 7 voor den Nek als gcfeyd is ; 1 1 hier voor

den rugg, beginnende onder de laatfte Nekwervcl,

en eyndigt aan 't begin van de Lendenen die vijf

Wervels heeft. Door defe wert het lichaam op ver-

fcheyde wijfe gedrayd: Sijn alle niet even groot

noch
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noch dik j maar d onderfte fijn de brcetfte , en loo-

pen na boven kleynder toe ; fijn alle faam gebondea

door Ligamenten \ het eene omvat het ander en

word wederom van een ander omvat. Befiet de

Beeldnis B en de getallen > i. 2. 5. en andere daar op

aangeteekent.

11. De Lendenen , hebbende vijf Wervel-Been*

ders ; beginnende onder de twaalfde Wervel van deQ

Rugge , en eyndigt aan het Steert-Been, Befiet de

Beeldnis A. en B.

12. Het Heylig-Been, on-eygentlijkfo genoemd

ten aanfien v^n de plaats;hebbende vijfoffes beentjes

aan den anderen verknogt -, is een in 't geheel dry-

kantig Been , dat als het Fondament enBafisvan

het Opperlijf , alle de Wervels van den Rugge-graat

draagt. Befiet voor en achter de Beeldnis. A. en B.

Men moet vaftelijk gelooven dat de menfchen , die

een foort van een Steert achter aan den aars heb-

ben ï gelijker waarlijk foodanige gevonden worden^

't felve niet anders is, als een uytwas van een verlengd

Steerd-Been , dat uyt drie of vier Beentjes gemeen-

hjk beftaatj^an welk de natuur by toeval haar pligt-

vergetende, daar twee, dry of meer Beentjes aan

Koppeld , en foo een Steerd maakt. Men heeft ons

wijsgemaakt dat dit meer in Engeland dan elders

gebeurd. En ontrent zo Jacr geleden was binnen

Amfterdam een Schotfc Jongen die een Steerd van 4
vingeren breet had ; als ons d'oog-getuygen hebben

verhaald , die hem hier binnen Amfterdam op Cin-

gel, niet wijd van de Jan Roonpoorts Toorn meer

dan eens hebben fien Iwemmen. Dat de Engelanders

Stecrten worden bygenaamd , word van een feldfa-

me Hiftorie afgeleyd : namelijk dat in feker tijd van

vervolging eens vromen Biflchop , van fommige bal-

dadige
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dadige Engelfe VifTers , door een onophoudelijck

werpen van Roche-S teerten , mishandelt en uytge-

dreven wierd : die tot wrake van fijn leet aan defe

Natie uyt riep : Godtftrafu niet Steerten.

1 3. De Kreeft of Borft-Been ; is gantfch Kraak-

beenigh. Ligt tot befcherming van d'inwendige

partyen op de Borft en Ribben; diend ook om 't

Middelrif op te houden, en om de vafle Ribben

t'faam te vergaderen. Werd van vele breeder Ver-

beeld , dan men in 't leven fomtijts vint. Bcfiet de

Beeldnis. A.

Hoedanig voorts de Ribben daar in eyndigen

kan men aan d'eerfte Beeldnis Vlak van vooren fien.

De Ribben zijn twaalfin getal te weder(ljts,of24 te

famen , aan yder zijde feven egte en vijf on egte

;

welke laatftc , om datfe met vaft Been niet geheel tot

in het Borft-Been doorgaan , valfche Ribben in dè

wandeling genoemd werden. En gelijck de naamen

en benamingen der dingen alleen uytgevonden zijn ,

om de dingen t' onderfcheyden , en fomtijts ook ee-

nige eygenfchap uyt te drukken ; foo dunkt het ons

wonder dat den vermaarden Heer Bontekoe in zijn

Heel-Meefters Roskam (daar in hy ook al de nameri

der Beenderen tot de Befpiegeling der Heelkonft wil

uytwilfen) onder allen van de gefeyde Ribben

vraagt; wat Vahhejd datfe bedreven hebben, dat

menfe fo noemd ? Voorwaar een Mannelijke vraag,

maar die een Kind beantwoorden fou.

De feven egte Ribben beginnen boven onder het

Sleutel Been ; na de getallen in de Vertoogfchets : i,

2. ^. 4. y. 6. 7. die alle ii|» het Borft-Been, (13) ver-

cenigt werden. De vijf oncgte of Baftert Ribben

,

fijn korter en worden niet tot aan het Borft Been ge-

bragt
;
gelijk te fien is in de getallen, 8 . $>. 10, 1 1 . 1 2.

Haar
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3 Öƒ
Haar plaats is in de Zijden. Hun gedaante , Boogs-

wijs ront als een Hoepelftek : waarvan ook het?

Spreekwoord fchijnd afkomftig te zijn , alsmen een

mageren Hond of Paard liet, die de Ribben door

de Huyd Puylen, datmen van hem fegt, dathy

bydeKiiyper is te gafl: geweeft. Het gebruyk der

feven Egte Ribben is tot Befcherming des Borfts^

en wat daar binnen fchuyld; als namelijk het Herte,

de Maag , I-ong en andere ; als mede ook eenig-

fints tot het Ademen. Onder de gemeene Man is

een gevoelen geweeft en 't gaat by fommige noch

in fwangh , dat de Man een Ribbe minder foude

hebben dan dé Vrouw ; fuix de Vrouwen twaalf, de

Mannen flegts elf Ribben fouien hebben ; en mee-

nen wel degelijk dat fulx uyt de Hiftorie van de

Schepping volgd ; om datter gefeyd werd dat God
een Ribbe uyt Adams zijde nam en maakte daar

een Wijf uyt, en floot de plaats met Wt^s toe.

Men kander op antwoorden dat by aldien het feker

^aar dat Adam een Ribb minder aan 't lijf heeft ge-

had dan wy (alhoewel den §chepper weleen ove-

rige Ribbe in hem had konnen maken om namaals

't Wijf vaneen Vlees en Been te formeeren) het ge-

heel nier nootzakelijk en volgd in de nakomelingen

Van 't Vlannelijk geflagt ; om dat het ftrijd tegen de

gcmcene Wijfe en Orden der Voort teeling : Want
de Krepele en Verlamde Leden der Ouders en gaan

niet Natuyrlijk of Nootfakclijk over in de Kinde-

ren. Dus teelen Blinde Ouders, Ziende Kinderen,

die met een Oog , Kinderen met twee ; Ja fonder

Handen met twee Handen ; gelijkwe dan ook dage-

lijx ficn dat de enkele,dubbele Schcpfelen voortbren-

gen j en datter op eene reys , twee en drie Kinde-

ren te gelijk gebooren werden. De joden feggen dat

B b Adam
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Adam en Eva met de Ruggen aan malkandcren gé-

fchapen zijn ; en datfe naderhand midden doorge-

kloven zijn : In voegen dat het geen Adam eerft een

Laft van agteren was , daar na een hulpe van vooren,

voor hem wierd. Doch die gedagten en komen foo

heel nett met Mofes niet over een. D'ontleders mer-

ken in de Lichamen der Vrouwen aan, dat de Kraak-

, Beenen van de bovenfte Ribben vaftcr van ftof dan

deonderftezijn; om dat de Borften der Vrouwen
een groote fwaartc by brengen. Sterke Mannen fijn

gemeenlijk wel Geribd ; maar men bevind datfe

dikwils wat haailig van Hooft zijn. Die effene en

kleyne fwakkc Ribben hebben » zijn Wijfagtig

en Teer.

14.. De Sleutel-beenen , komen wedcrfijts als

men fiet , Een : en fy werden foo genoemd •

om datfe de Borft befluyten , en de Form hebben

van Oude Sleutelen die men eerftijts gebruykte.

Voor aan de Krop fijnfe een weynig Krom en Hol

,

om datfe de doorgaande Vaten niet en fouden be-

nauwen : in de Vrouwen fchijnenfe wat minder ge-

bogen , om de Schoonheyd van den Boefem te ver-

meerderen : Gelijk men ook wel ontwaer werd wan-

neer die aan fchreepige Halfên , Mager en Dor uyt-

fteken, het gans onbcvallig ftaat ; en wy fouden de

Vryfters die foo gefteld zijn , raden die liever te dek-

ken, dan veer te ontblooten, want het en brengd ha-

ren Boefêm geheel geen Schoonheyd aan. Bn ge-

lijk deVrouwen de Sleutel-beenen eenigfints Regter

dan de Mannen hebben , foo meendmen dat haar

fulx ook belet de Ermen foo Swak en Gefwind te

bewegen als de Mannen : ook konnenfe niet weleen

Steen werpen , fonder een Beentje te Ligten.

1 5 Een Becndat (J'ontleders Acromwtn noemen,

fijnde
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fijnde dat gene door welk het Sleutel been met het

Schouder- blad vereenigd is.

16. De Schouder-Bladen, of Schoudcr.Blads-

Eeenen ; fijnde te Wederfijts een , is Breed en Dun
in 't Midden, maar in de uycfteckfels is het Dik ; lig-

gen achter op de Ribben, gelijk als een Schild. Haar
Ferm is drykant en byna als een Kuypers Drijf»

houd. Het diend tot fterkte van de Ribben ook tot

bewaringe van 't Hert en inplanting der Spieren;

van binnen fijnfe Hollagtig en met Vlees gevuld

;

miflchien om datfe niet te hart op de Ribben fouden

drukken. En werden noch in vier onderfcheyden

^deeltcn , aangemerkt. Befiet van 't gefeyde alleen

de Beeldnis. B.

1 7. De Ribb , Rug of Doorn van 't Schouder-

blad. Befiet de Beeldnis. B.

1 S. De Voet van 't Schouderblad. Siet de Beeld-

ris B.

1 9. 't Onderfte Ribbeken van 't Schouder- blad»

Siet de fclfde.

20. Den Hals van 't Schouder-blad.Siet de voor-

gaande Beeldnis.

21. Den Ravensbck. Siet de Verbeelding A.
22. Het Erm-been, zijnde Groot en Sterk»

heeft boven en rond Aanwas, daar mede het met

ccn Loffe geleding in het Schouder-blad famen kop-

peld , en het Hooft des Erm-becns genoemd werd,

Siet de Beeldnis A, ontrent de talletteren 25. On-
der ilfet aan degroote en kleyne Lllepijp met twee

uytfcheutcn famen gevoegd. Siet het Erm been in

de Bceldnis. A. en B. op de gefeyde tal-letteren.

23. *t Hooft des Erm beens , daar mede het aan

het Schouder-Blad famen Koppeld en indrayd. Be-
fiet de Beeldnis A. en B.

Bb a 24. De
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24. De buytenftc uytfcheut des Frm-beens,'

daar het lirm- been neffens de binnenfte uytfcheut

medeaande Ellepijp vcrecnigt of iamengevoegt is.

Siet de Verbeelding \. en b.

2 f. De binncn^e uytfcheut des Erra-beens, daar

het Arm- been ncfPens de buytenfte uytfcheut mede
aan de EUe- Pijp vervoegd is. Siet de eerfte en tweede

Beeldnis. Dit Bce i en de bult vand 't tlle-been gaan

in 't uytfteeken van den Erm in malkander , en in 't

toevouwen of buygen vah den Erm gamfe weder-

om uyt malkander , en maken dat een gebogen

Erm langer dan een rechten Erm is; alswe vooren

hebben aangewefen.

26. De E!l of E lebeen , datmen ten opfigt van

het kleyne , het groot Elle-been magh noemen ; om
date twee zijn. Sy wijken in 't midden een weynig

van malkander. De klcync noemtmen de Speek »

of kleyne hlle-Pijp: De Cubitus of Ellcwierd by
d'Antyken voor een Maat gehouden daarmen ge-

bouwen en andere groote dingen mede plagt te Me-

ten , alswe in de Bouwkunde hebben aangeteekend.

Befiet de Plaats en Gedaante van 't Eücbeen , in da

Beeldnis A, en B.

27. De Bult van 't EUebeen. Siet de Beeldnis.A,

28. Een uytfcheut onder aan de Eli by dOntlc-

ders Styloïdes genaamd. Siet de Beeldnis A.

29 DeSpeek,ofKIeyi' hlkbeen fijn de de twee-

de van de Llle Pijp als boven gcfeyd is. Siet de ver-

beelding A.en B.

30. De WerfFofGewrigte des Hands of Voor-

hands Hebbendein alles agt Beendjes; werd de

Voorhand genoemd tot ondcrfcheyd van dcMiddel-

wert des hands die hier aan volgd s Siet de geleyde

in de Beeldnis A. en B*
31. E)e
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3 1. De Middelwerf des Hands ofde Palm , heb-

bende vier Beendies. Siet de Beeldnis. A. .

32. De Vingeren, zijnde vijf in 't getal > hebben-

de yder dry Beendjes en vijftien te famen, Siet de

Beeldnis A.

33. 't Been Tonder- naam, dat ook het Heup-
been genaamd werd. Maar gevoegfaam in drie dee-

lenonderfcheyden ; namelijk in de Heup , fiet de

talletteren 31. in het Ys-been , Siet de Beeldnis A,

35. en inden Manbaren Stoel ; anders het Bfen

der Schamelheyd genoemd. Siet d'Afbeeldingh

A,36.

34. De Heup of Darm-been , foo genoemd om
dat de Darmen daar in als in een Schotel komen te

ruften. Zijnde in de Vrouwen wat breeder dan in

de Mannen ; mifTchicn om 't Kinder-dragen. Siet

d'Afbeelding A. Dit Been in de Baring fomtijts

wat verkragt fijnde, brengd te weeg dat de Vrou-

wen fomt'jds een Kraam- been overhouden.

3^. Het Ys-been. Befiet de Beeldnis A.

36. De Man bare Stoel , of Been der Schamel-

heyd : men fegt dat het in de Vrouwen wat ruymer

is dan in de Mannen , om het Kinderbaren te hulp

te komen. Benet de Beeldnis. A.

37. Het Dye , of Djye-been ; Zijnde groot

en wel hetlangfte van'tginlche Lichaam. Onder
fwaydheteen weynig innewaarts na de knyetoe.

Het bovendeel heeft dry uytfteckfels. Eerft het

Hoofd als het groorfte > is met eenTonden Knobbel

in 't Hol van 't Heup-been geplant ; fiet de Beeld-

nis A. 38. Het tweede is uy twendig , den Grooten

Omdrayer ( Trochanter Major 39) genoemd. Het
derden is inwendig , en werd den Kleynen Om-
drayer ( Trochanter Uiner )

geheeten. Siet de Becld-

£b j ais
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nis A. 40. Het onderfte gedeelte werd met een dub-
bel Hoofd, en de Knye-Schijf door onderlinge in-

fchieting aan het Been vereenigt Befiet het Voor-
noemde Dyebeen , in de Beeldnis A.enB.

38. Het Hoofd van het Dye-Been. Siet de Beeld-

nis. A.

1 9. D'uytwendigen of Crooten Omdrayer van

het Dye-Been. Beliet de Becldnis. A.

40. D'inwendigen of Kleynen Omdrayer van

het Dye-been. Befiet de Verbeelding A.

4 1 . De binnen fte onder-Uytfcheut van hetDye-
Been. Siet de Beeldnis A. en B.

42. Buytenfte onder-Uytfcheut van het Dye-

Been. Siet de Beeldnis A. en B.

45. De Knye-Schijf , zijndeeen Ronden Breed

Been dat beweeglijk is. Sijn Gebruyk is het Lid

vaftigheyd te geven in het buygen. Siet d'Af-Bed-

ding A.

44. 't Scheen-been , komende tuflchen de Kny
en de enkel , beftaande in fijn geheel uyt twee Bee-

nen , even als den onder hrm of EUe-Been,

't Grootfte noemtmen eygentlijk het Scheen-Been;

en 't ander de Speek of Kuyt-been. 't Groot

Scheen-been heeft boven een uytfteekfel , dat van

de Dye ontfangen werd. Van voren is het Langs-

heen Scherp ; waarom wy in 't flooten der Scheenen

ook ligt een fchcrpe Pijn gewaar werden. Het is

mede met weynig Vlcefch overkleed,om de Scfioon-

heyd en Cieraar der Beenen. En gelijk de Oogen
voorenin't Hoofd gefteld zijn tot wagters , ook
voor de Scheenen , foo fietmcn dat de Beenen van

agteren met meerder Vlees verforgd fijn, om haar

feiven te bewaren. Siet d' Afbeeldingen A.en B.

45. De Speek of Kuyt-Been zijnde vry Kleyn-

dcr
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der en Dunder dan het Scheen-becn. Aan welk dat

het onder en boven vaft gehegt is , maar in het mid-
den van den anderen wat afgeweken : Befiet de Af-

beelding A. en B.

4^. De binnenfte Enkel. Sict de Beeldnis A,
47. De buytenfte Enkel. Befiet de Beeldnis A;

en B.

48. Het Schuytwijfe-been* Siet de voorige

Beeldnis.

49. De Hiel. Befiet de Beeldnis. B,

50. De Voet, of Agtervoet , hebbende feven

beendjes , te weten , OsCalcis, 'tHiel-been. Aftra-

galis, 'tKoot-been. Os Naviculare , 't Schipwijfe-

been. Os Cubi-forme. 't Teerling wij fe-been. En de

dry laatfle werden in 't Algemeen , Os Cunei-forme

,

dat is , Wigge-beenderen by d'Ontleders genoemd.
Siet de Beeldnis. A.

51. DeMiddel-Voetof Plant van de Voet be-

ftaande uyt vyf Beendjes. Siet de Beeldnis. A.

52» De 1 eenen of Toonen , fijn even als de

Vingeren vijfin 't getal. Hebbende yder dry leden

;

behalvcn den Groojen Toon j en over fulx 14 t' fa-

men. Befiet de Beeldnis A. en B. En dit is foo

,

wat aangaat de Verklaring der Beenderen. Nu
fullen wy in 't volgende Hooftftuk de Muskeien

of Spieren befchouwen ; tot welken eynde wy dry

Beelden, een van Vooren > een op Sijde , en een

van Agteren hebben verforgt , die ons tot de volgen-

de Verhandeling fullen konnen dienen : byfonder-

lijk wanneermenfe na de Regterhand , buyten 't

Boek uytflaande , geduurig tegens de Vertoogfchets

der Beenen , op oofe aaowijfing fal willen vergelij-

ken.

B b 4 Het
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HET XI. HOOFDSTUK.
Vm ie Muskeien haar plaati en bedie-

ning in de beweging der Menfchen

Ledematen.

TJ Ven alswe voren hebben gefeyd dat de Schoön-

•*--'heyd en Welftand der Bedden voornamelijk af-

h^ngd van de goede Proportie , foo moetmen vaft-

flellen dat de befte en mcefte werkelijkheid der

Aflien in de Beelden bevorderd werd door de Goe-
wat de Ken- (je en Waaragtige kennis der Muskeien. Wy agten

kdin rot datmen Tonder nog eenig Ligt tot Verftand van dien

kin

'

'de?'^'
opgefteken te hebben , fecr makkelijk kan begrijpen,

verking dat foo Wanneer de Spieren of Muskclen in de naak-
<^o^f'

te Beelden , na den eyfch van haar Adien ofDoe-

ningen niet wel en fijn waargenomen, dat als dan

iulke Beelden veel te kort Ichieten in het vertoonen

van haren fêhuMigèn i ligt : Ja het dunkt ons on- .

mogelijk dat een Beeld kan werken , fonder di?

waaiheyd: Ol foo het eenigfints Werkt , dat het

niet en kan Werken volgens 't gebied van die gedag-

ten en Adien , die in het Beeld onderfteld wer-

den te fijn. Want by Voorbeeld, neemt, datter

?cn Kloek en Sterk Man , met een brave Adie fig

bereyd heeft tot eenig werk ; foo falmen terftont

bemerken , dat alle de Muskeien die daar toe Hulpc
konnen doen , haer feer gevoegfaam fchikken , en

(ich aan yder Lid , volgens de Werking , die 't ey-

gen heeft , als in Portuur ftellen ; fulx, dat-

men fonder noch 't Voornemen van dien Mcnfch te

weten, uytde Gedaante der Muskeien fal «ffien.
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ofhy een groote forfe ofmaar een gemeenc Daad fal

doen. Daar en boven fulje ook konnen fien met

welk Lit of Leden hy fijn meefte geweld fal ^^o^"*
die*Mutke'^

By aldien nu foodanigen Menfch , foo lang in die icn in haat

Adie blijft , tot de Muskeien yermoeyd beginnen
^yn*^'"^*

te werden, foo komt'ereenigfints Verandering on-

trent ; en roepen als 't waar noch eenige byftaan-

ders te hulp •, fulx dat wanneer de eyge Muskeien

in haar eer (te kragt beginnen te verflappenenop te

houden , terilont daar en verval en Lammigheid

inde Adie fal gefien werden. Hier uyt kan dan

klaar geleerd werden dat het Vertoonen van Lfamme

en Traaj^ ofverkeerd werckende Adien , daar uyt

voort komt ; datmen niet en verftaat , ofwel waar

neemd, wat Daad of Vermogen de Muskeien, in

haar uyterfle of in haar gemeene verrichting hebben.

En leker die niet en weet wat Muskeien Meeft of

Minft , ofniet met allen tot dees en gene A(5lie doen;

die ilTet onmogelijk defelve na de vereyfle kragt met

Oordeel evenredig tot de begeerde Adie in een

Beeld te vertoonen. Men moet ook aanmerken dat wanneer de

als de Muskclenin haar werking verkeerdelijk zijn ^n^I^cJkccr.

Vertoond ; ofte eenige van haar Hoedanigheyd de werking

milTen , de Adien als dan geen Ware oorfaak van de doen"/"

Muskeien konnen Vertoonen te hebben : Alhoewel

fy nochtans alleen de Werktuigen van de geheele

beweginge en Adien zijn.

Op datmen dan door een Algemeen e Kennis der

Muskelen te beter alle gefeyde Waarnemingen four

de konnen in agt nemen , fullenwe in dit Hooftftuk

Verklaren , wat de Muskeien fijn : Wat Fatfoen ,

Plaats en Werking fy hebben ; dat ook Groot
deel uyt haar benamingen kan afgeleyd werden.

Men gelooft dat de Muskeien of Spieren difi

Bb 5
ey-
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cygentlijk het Vleefch zijn , en met de Beenen Vog*.
ten, Vaten en Ingewanden 't heel Lichaam nytma-
ken , gemaakt zijn van Vel-achtige enLigament-

kiuakeien," hebbende Fibren, Draden ofVefelingen , die fom-

mige Lang , andere Noerfch en eenige meeft rond

zijn, tuffen welk het Vlees befloten zit , dat daar

van het doorvloyendc Bloed op de Wijfe van Kaas-

llremmig in geformeerd werd. In 't geheel beftaat

ccn Muskei uy t een Vleesagtig , en ten tweeden uyt

een Peesagtig deel. Ten derden uyt Aderen. Ten
vierden uyt Slagh Aderen. Ten vijfden uyt Senu-

cn. Ten fesden uyt Vliefen : En ten laatften uyt bc-

vogtigend Vet. Men plagt de Muskeien van Outs

in drie deelen t'onderfcheyden ; namelijk in 't Be-

gin , Midden , en Eynde , ofte in het Hooft , Buyk
en Staart. Het Hoofd is Pees-agtig gelijk de Steerd,

doch niet even foo in form en Lengde. Den Buyk
of Midden is Vleefagtig en verheven , de Steerd of

Eynde is gantfch Peesagtig.ofals een Snaar en Zenü-

agtige Koorde , gelijk famenwaffingen van Fibren

of draden , fonder eenig Vlees : aan fommigc Lang,

aan fommige Breed , aan andere Smal ; eyndigendc

fommige met een , andere met vele Pefen , alswe

in 't Maakfel en dienfl: van yder Muskei fullen aan-

teekenen.

Het Vleefagtigeen Pees-agtige deel der Muske-
Icn , diend voornamelijk tot de roeringe van die Le-

den die geroerd moeten worden. En hebben (bo wel

als de andere Werktuygen van de Sinnen , de Hulp

Van de Zenuwen noodig : Gemerkt die de Dierlijke

Kragtcn ofGeeften van de Herffenen , 't geheel Li-

chaam moeten doorvoeren. Ook moetmen aanteke-

Ofiderfcheid nen dat de Muskeien alle malkander niet gelijk en

ïotm"&7" zijn , maar wel op Sefderley wijfe te onderfcheyden

zijn:
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zijn: Namelijk in StofFe, en Fatfoea of figuur:

in Grootte , in Getal , in Plaats en in 't begin ofuyt-

komft en in Inplanting : daar en boven noch in ver-

mogen.

De Muskeien moetmen verder aanmerken als Dicnftdci

de Werktuygen van de Vrywillige bewegingen j
*^"**^^c°'

•

want fy ontfangen alleen de invloeyingen , ofmo-
gelijk wei de voortftootingen van de bewegende

dierlijke Geeften, diemeellaltijt onfen Wille ge-

'hoorfamen : En hierom konnen wy die verwak-

keren of vertragen ,. of geheel doen ophouden na

dat wy willen. Doch is ook in fommige der felve

een natuurlijke beweging, die eenige deelen tegen

onfen Wille bewegen , namelijk de Borft , de Oog-
Scheelen ; en ook eenige die wy met de Beeften ge-

meen hebben j waar van wy in 't vervolg fuUen fpre-

ken.

De Middelen waar door de Leden konnen be-
^^^^^ l^,

wogen werden, moet men vierfints aanmerken j eerft den bcwo-

dc denkende Ziel als den Gebieder. Ten tweeden gen werden,

de dierlijke Gecften, als de Helpers en Dienftbo-

Jen , ten derden de Muskeien Zenuwen en Pefen ,

als de Arbeyders en Werktuygen ; en ten vierden de

Daad felve door dat Lid of Leden die befluurd wer-

den ; hoedanig de Daad dan is. Waar van de Manier

en Orden der beweging volgens 't gemeen gevoelen

aldus toegaat : De dierlijke Geeften op de Wil in

de Muskelcn tuflchen de draden door de Zenuwen
invloeyende ( dat andere meenen door voorftooting

te gefchieden) doen die verwijderen en korter wer-

den , dat is opkrimpen ; waar door het Lid dat

met zijn been aan deflelfs Pefen vaft is , nootfakc-

lijk werd opgetrokken,en een andere Muskei van een

tcgcnftrijdige Werking , werd uytgcfteken en vlak-

ker
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ker dan te vooren. En defe die uvtgeftrekt was word
namaals met d'invloeyendc Geeften in tegendeel op-
gefpannen en een ander uytgefteken » die te vooren

was opgekrompen : fjlx men de beweging der Mus-
kelen drylints moet aanmerken ; eerfl: als een Vlus-

kelinaewaarts na fijn Hoofd getrokken werd
\, erj

dan ruft zijn tegenwerker : Ten tweeden als hy inge-

trokken een langen tijd foo blijft : Lndanishyin
die daad dikker opgefwollen. Ten derden als hy

•wederom los gelaten, en van zijn Tegcnwerker in

Muskclen zijn vorige Ruft en Plaats werd gebragt i als wan-
u'crkcn by neer hy wederom dundcr is. Waar iiyt wel aftene-
*""^' men ft lat dat het uytkomen van den eenen het in-

krimpen van den anderenis ; en datfe derhalven by

beurte werken en gefien werden , en in geenderhan-

bomi°nTn°^^^ acflie of ftand alle gelijk konnen gefien,noch mo-
geen A^ic gen Vertoond worden.

vcrt ooïi^ Door defe wcderfi j d fe verwiffel ing dan worden de

werden. Leden bewogen , en de Menfchen volvoeren door

de felvealfjo haren Wille , die fy te voren met reden

eerft hebben overlegt en befloten dus of foo te

bepalen, Den Grooten Wiisgecr Dtjcartes van defe

dingen fprekende , heeft de faak door defê redenee-

De bewe- ^^"ê pogen te verklaren ; Men weet ( feid hy ) dat

ging der Le- alle bcWeging der I-edcn afhangd van de Spieren, en

\verkinïdc5
^^^ defelve foodanig tegens malkander gefteld zijn ,

wuskcien dat als den eenen inkrimpt, hy dat deel vjn't Li-

J« Tc'rWiurï.
chaam aan welk hy geiiegt is , naar fich trekt ,- en

foo 't in een ander tijd gebeurd , dat de lefte in-

krimpt , foo maakt hy dat de eerfte ikh uytftrekke,

en hy trekt dat Lid ainwelkhy gehegt isnahem.

Ook moetmen verder weten , dat alle de beweging

der Spieren van de Zenuwen afhangen , die als kley-

ne draadjes ( die men kleyne pijptje^ lou konnen

noemen^
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fiOcmen ) en alle uy t de Herflenen komen , en foo

wel als de Herflenen een dunne W^ind of fekerc

Lugr bevatten die men Levende Geeflcn noemd.

Om nu verder te vi^eten hoe de bew ging door

Middel van de Zenuwen gefchied i foo meendmen HoedeBeJ

datrer drie dingen in de Zenuwen moeten aange- ]ïi*ïfskeka"

merkt werden ; te weten haar N'erg ofinnerlijk- ''"or middel

fte Subflantje 1 dat fich als kleyne iJtraden van de „uwen ge-

Herflenen nf, daar het fijn oorfprong heeft , tot ^«^'^^«'i' '
.

aan het uyter fte der andere f eden uytftrekt , daar

defe draden aangehegt zijn. Daar na de Velletjes die

hen Omringen , en die aan de gene vaft zijn dewelk-

ke de Herflenen Omringen , kieyne Pijpjes maken
in welk defe kleyne Dnden befloten zijn. En eyn-

delijig de Levende Geeften , die deur defe felvc pijp-

jes van de Herflenen tot in de Muskeien of Spieren

deurgevoerd, oorfaak zijn dn defe Draadjes djar ge-

heel vry blijven , en zoodanig uy tgeflirekt zijn , dat

het minfte ding , *t welk dat deel van 't I ichaam be-O ...
weegt daar aan *t uyterfl:e van eenig Lid gefegt is »

door gelijkke Middel het deel van de Herflenen

,

daar 't afkomt , doet bewegen ; even ahmen aan 'r

een cynd van een Touw trekkende, ook het andere

doet bewegen.

Dit gefchiet ook in eenige bewegingen die wy
fonder Hulp van de redenerende Ziel konnen doen , ^^^^f^^\
en die wy met de Becften gemeen hebben : als daar mecneLooy

is het Ademen , Wandelen en diergelijke , welckc
g^fchicd!*^'*

alleen van defamen gefleldheyd onfer Leden en van

den gemeenen Loop ailiangen , die de Geefl:en

door de hitte van 't herte bewogen , natuurlijk in de

Harflencn, in de Zenuwen en in de Spieren vol-

gen , even als de bevvegingh van een uyrwijfer uyt

kragt van zijn Veren of Gewigt voortkomt ; tos

welke
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wcickc foorte van beweging onfen Wille niet be-

hoeft te helpen ; (alhoewel ly het ia veel gelegent-

heden doet) want het gebouw van 's MenIchen Li-

chaam is foodanig gefteld j dat de Verandering der

Geeftcn door de werking der Zenuwen in de Spie-

ren geleyd werd , welke het Lichaam dan op fuiken

wijfe komen te bewegen , als het uy t oorfaik van

foodanigen werking is gewoon bewogen te werden.

Hoe wy ons
-^^ ^"^ gefchiet het dat wy in onfen Slaap > ofander-

in de flaap fints buyten ons weten en nadenken , verfcheyde

gg°^"biyrcn bewegingen komen te doen , en met onfe Handen »

onfe redciij- Vatten , Krabben , ons Omkeeren , Spreeken , ja
fee Kennis.

Opftaan en Wandelen. Want doordien de Ziel-

hjke Geeften door de Warmte van 't Hert , uyt de

fuyverfte deelen van 't Bloed geteeld van de Herlfe-

fien in de Senuvven , en van daar in de Muskeien

vloeyen , foo maken fy in ^iz Leden foodanigen be-

weging als de Natuure van foodanigen Muskei is

,

om bewogen tekonnen werden. Welke bewegingen

dan ook verfcheyden zijn na dat den Loop van de

Geeftcn ook verfchcyden zijn. Maar de Doeningen

die met het toeftemmen en goct overleg van den

wille na onfe voorgaande redeneering werden in 't

werk gefteld \ en als Doeningen van de Ziel in 't Li-

chaam bepaald werden ; die gefchieden aldus : Wan-
^J£5^Jjfj:neerwyyets Willen, 't fy Wandelen, Loopen,
gen volgens Heffen , Tillen , Slaan , &c. Zoo werdender van de

van^drilme ^^^^ foodanig bequaamheyd-hebbende Geeftcn bc-

gcfchicdcn, paald,en van de HerCTenen na de Muskelcn gefonden»

als van nooden zijn tot de voorgenome Doening of

Beweging ; en na dat dan de Wil is , groot ofkleen,

( de werktuygen alle gefond zijnde ) ïbo is de Bepa-

ling der Geeften, Meer ofMin, en d'uytwerking na-

voigens de fterk bewogen Leden j Kragtig , Gewel-

dig
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digSwak of Gemeen. Welke dingen buyten defe

band van Eenighcyd , dikwils een geheel andere

uytflag fouden hebben , want men fouw Vaak ont-

waar werden > dat alsmen ymand fagjes met de hand

fou meenen te ftreclen » datmen hem een gefonde

Kinnebak-Slag fou toebrengen.

Onfes .agtens , wy meenen dat de beweging der

Muskeien , van de Genefers en Wijs-geern alleen

door de gefeyde redeneeringen verklaard werd , om
datfe meenen dat indienfeeen Menfch na hun onder-

ftelling uyt foodanige Lappen en Vellen, Zenuwen vveikeVei.

en Beenen hadden te gaar gefield , datfe geen ande- klaring ai-

re Middel fouden weten om 't felve te beweji,en , dan vcidigt*L

door de gefeyde maniere ; maar niet datfe fulx uyt

een Klare en Waaragtige Ervarenis , voorOogen
hebben gefien dat het foo gefchiet. Den Schrande-

ren Stem die veel naukeurige onderfockingen on-

trent defeftoffe heeft gedaan; meend datmen tot

op heden de wonderlijke maniere van beweging der

Muskeien niet en weet, Hy heeft het Maakfel en de ^"' '''**

r- j Vtt- 1 !• -r grooicman-
Form daar van op een Wiskundige wijfe pogen tencaindcGc-

verklaren : Welke maniere uyt hem beknoptelijk °"k/mee^
aldus voorgefteld werd : Hy bevat eerftelijk de nen.dat

Muskei onder een heel andere Gedaante , dan de Werking

Gemeene Leere : want hy fegt dat het Vleefigh ge- van de Mhs-

deelte , gemeenlijk den Buyk genoemd, een Scheef- nicrrcgt'ca

hoekige Even-wijd-grond Verbeeld , dat is , een Fi- weet,

guur welke fes platte Vierhoekige Zijden heeft,

waar van de twee die tegen malkander overftaan

,

Evenwijdig zijn ; foo nogtans dat al de Zijden met 't Maaxel

malkander regte hoeken maken. Uytgefondert dcig"do"or
'

tweeuyterfte ^ want defe fouden met de Onderfte ccnwiskon-

en Bovenfte Zijden , fchuynfe hoeken maken : in- bifchicvca,

voegen dat de Buyk des Muskcls ccnigfints een

Teer-
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Teerling verbeeld , die twee tegen malkander Over-
gaande Zijden heeft , welke tegen d'andere Zijden

' icheuyns liggen ; maar cgter met malkander Even-

wijdig zijn : Dcfe fcheuynfe Zijden zijn aan de eyn-

den van den Buyk des Muskels j te weten ter plaat-

fe diar het Hoofd en Steerd beginnen , die Stem
beyde voor Pcfen neenid; en yder der felve foude

een Drykantige pijler verbeelden , dat is een Figuur

met dry platte vierhoekige Zijden , namelijk ; twee

die tegen het bovenfte der Muskei te gaar loopen

,

en de derde is beneden tuflen de twee ftrax genaam-

de ; Defe dryhoekige zijden fteunen op twee Even-

wijdige drykante Grond-vlakten : en dit h föo

veel het fatfoen aangaat,

tiaaxel dei Vorders fteld den felven Steno , dat het Vlees ,

Spieren of of de Buyk der Spier niet anders is , als een Verga-
Muji^elcn.

jjg^ingj^ yg^ Grove dikke Draden , Beweeg-Dra-

den genaamd; welke Evenwijdig op malkander

liggen , en door middel van feer fijne Dwers-Draad-

jes , welke aan de buytenfte Rok der Spier vaft zijn,

te gaar gehouden en gebonden werden. Yder van

defe Grove Beweeg-Draden , beüaatuyt ontelbare

fijnder Draadjes , die oVcrlangs op malkander lig-

gende > de Grove Draden uytmaken. De Grove

Draden fouden defelve figuur yder op haar felven

hebben , gel'jk de geheele Buyk der Spier heeft

,

aan beyde eynden van yder Grove Draad , foude

een dunder en fijnder Draadje vaft zijn, dewelke

digt Qp malkander gepakt , te gaar aan yder eynd

een Pees fouden maken. In voegen dat de Grove

Draden die den Buyk maken, en de fijnder Dra-

den , daar uyt de Pefen gemaakt zijn , van mal-

kander Verfchillen in Beftendigheyd , dikte en ift

kleur.

Belan-
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1

Belangende de beweging der Spieren , is den fel- ,
"J*^,*'*

ven Stem van gevoelen , datfe beweegd werden > bewogen

wanneer haar buyk , dat is haar Vlcefig deel korter
*'"J^"J^°^''

werd en oprweld, waar door het Lid 5 daar die

Spier aan vaft is, nootfakelijk werd uyt zijn plaats

getrokken, namelijk alshet Lid beweeglijk is. De
meefte ontlcders en wijsbegeerigeonderftcllen, dat

de Spier in 't bewegen opfwcid, door dien tuffen def-

felfs Vicefige Draden een vloedige ftoffe indringt

,

dicTe uitfett , even gelijk een blaas door d'ingeblafc

wind , opgcfpanncn werd. Defe Vlocdigc ftofFe

(tellen de meefte te wefen de Dierige Geeft dewelke

uit de Herffcncn langs de Zenuwen , tot de Spier

gcbragt werd : Andere willen dat die opfwelling

gefchicd door het Bloed , *t welk door de Slag-

aders in de Spier vloyd. Eyndelijk willen eenige dat

het Bloed en de dierige Geeften te gaar 6i^{f: opfwel-

ling foude veroorfaken : want iy onderftellen , dat

het Bloed zout , en de Dierige Geeft of het Zenu-

fap eenigfinis fuir is , welke twee Verfcheyde ftof-

fen in de Spier te gaar komende , een opfieding

fouden veroorfaken ; even als men nu fiet gebeuren ,

wanneer de fuure Olie van Vitriol by het Wijn-
ftcen fout gegoten werd. Doch Stem verwerpt al

defe gevoelens , en betoogt Wiskundig , dat de

Spier kan opfwellen , fonder dat'er meer Vloedige

ftoff in de felve invloeyd , als daar in was voor die

opfwelling: En derhalvcn foo befluyt hy , dat nog

niet bekend is , de Manier en Oorfaak op en door

welke de Spieren beweegd werden. Sijn waarnemin-

gen daar verder ontrent konnen kortelijk gefeyt

werden defe te zijn : namelijk , dat wanneer de Spier

beweegt werd, datis inkdmpt , datmcn dan ydei:

Vicefige Draad fiet korter werden : ten anderen

C c fcgt
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fegt hy dat de Pefige draden niet korter v/erden.Teii

derden de Vlecfigc Draad korter weidende, wercj.

ook harder; en haar buytenfte Vlakte, voor de

inkrimping effen en glat zijnde , werd in 't bewegen

ofinkrimpen oneffen en ruw. Ten vierden werden

na de inkrimpingen de vleeiige draden wederom tot

haar voorgaande Lengde gebragt. Ten vijfden de

felve veranderinge die de Vleeiige Draden in 't

bewegen der Spier overkomen , verneemtmen

ook in yder gedeelte van de Vleefige Draden in

ftukken gefneden. Ten fesden het verkorten en

inkrimpen der Vleefige Draden gaat in de Spier

op defelfde wijfe toe , het fy de Slag-Aderen ,

Aderen en Senuwcn ongelchonden zijn , het

fy de felvc zijn afgefneden. 't Welk den voor-

noemden Stem fcgc alles klaar gefien te hebben

in^ het fnij den en nauwkeurig ontleden van Levende

Dieren.

Maar alle defc Geneeskundige gedagtcn varen

Onder- latende ; moetenwe uyt al het voorige gefcyde

fciiiydder cien Schilder leeren aanraerckeri , datter groot
c\vcgini,e.

Qj^ jgpf^j-jgy^ komt te vallen tuffen de bewegingen

die fonder de Wil , en die , die met de Wil ge-

fchieden j want in het gene datmen Wild ,

daar ontrent hecftmen gemeenlijk meerder vaar-

digheyd, yverigerAcflie en Furie, dan in de fim-

pele doeningen , óaq. veelfints maar alleen van de

gemeene Loop der Geeften buyten onfe denking

worden voorrgebragt. Hierom moet een Konfle-

naar in het vertooncn en uytdrukkcn van de Ac-

tiën en bewegingen vcrforgen , dat hy zijne Beel-

den foodanige Adienen bewegingen doet hebben,

als met de Wil , Zi en Voornemen , dien hy

wil dat fijn Beelden fullen hebben , over-ecn

komt

:
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komt : Ten eynde hy door zijn Konft , de ge-

dagten van hem felfs en die van zijn Beelden , den

Befchouwer mag bekend maken. Ln dat elk alfoó

met zij n eygen overleggingen aandagt, die dingen

by fich felven magh voltoyen , die de konft on-

mogelijk fchijnen de doening der Beelden by te

fetten.

En op datvve 't gcfeydc met een Voorbeeld ver-

klaren mogen: fo ftaat'er aan te merken, dat alhoewel

de gemeene gang foo wel van den Wille en Drift des

Menfchen afhangd als het Snell Loopen ; men egter

moet weten, dat wanneerwe aan de gang fijn, wy ieer

wel en lang konnen voortgaan Tonder aan onfe Voe-

ten en Beenen te gedenken , of meer en geduurig te

willen dat onfe Beenen ons fouden voortbrengen ;

alhoewel ogk daarom de Geeften die daar toe dienen

moeten, niet en onderlaten in die deelen de Muskeien

die tot de gang voorderen in te vloeycn , en het ont-

fangen gebod van de Ziel te gehoorfamen : en over-

fulx en moet 'm defe daad geen byfonderen yver nog

arbeyd in een Beeld vertoond werden , maar defelve

moetmen duydelijker fien in een Snel Loopend
Beeld ; daar felfs de Kommer en Drift, in de Tronïe,

cn poging der Ermen en Handen moet befpeurd

werden. Alle welke paffien , in een vlugteling , in

een Wedlooper of Strijdrenncr feer ligt en natuur-

lijk vallen konnen.

En gelijk na alle waarfchijnelijkheyd , de Den- indcBec.^eri

king ontrent de Aftien cn verftandelijke Doenin- moei men

gen , onder alle Schepfclen maar alleen aan den "Jy^enfchciij.

Menfch g-geven is , en de Beeften daar t'cenemaal i<c aandagt

van ontblood fchijncnjfo moet een verflandig Schil-
^'^"'^

der hem ook naauwkcurig wagten , dat hy noyt

cenige Daad , Adie of Paffie foodanig in de Bce-

C c 2 ften
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ften vertoond , die met de aandagtige redeneerning

en denkende befigheyd der Menlchen Ziel over een

komt ; fulx dat hy Beeften maakt die fchijnen te re-

denecren , of malkander met een praatje op te hou-

den. Gelijkmen wel fcer belachelijk in ernftige

Schilderyen, en daar 't niet en behoord om datter

ook Beelden ontrent geordineerd zijn , ofte dat de

Beeften daar alleen als Beeften , dat is in haar eygen

natuur ten dans komen , ingevoerd ziet : dewijl

fulx alleen maar paft in Knodderien , Spot-fchilde-

ryen , en Ape-fpullen. 't Sou buyten den haak zijn

van die ftoflfe veel op te halen;en wy foudcn over on-

fe Menfch-Kunde wel een heelcn Drom van Beefte

Advokaten , dat zijn Menfchen die voor de den-

king en redenering der Beeften gecrn pleyten , op 't

Lijf krijgen; en onder die foude ons ligtelijk wel,

een gemeencn Bijbel-geleerdcn,éen aantfl niet te pas

komende Paflagien na het hooft werpen : en een

Oud Besje fou uit honderd Hiftorikens van haar

ften vcci Hondje en haar Katje ( daarfe meer verftand als in

Advocaten
j^jj^j. fuiven meeiid in te vinden) het tegendeel poeen

hebben , die ^ -; ° c \ 1
haar verftand valt te maken. Wy houden het voor leker, dat
vctdcdigcn.

ff)U(je„ (jg Beeften na hun aart zijn , fy ook eenigc

Doeningen en adiien moeten hebben , om het Oog-
merk van den Schepper te bereyken ; dat is voor

een tijd te beftaan en in wefen te blijven , en door de

voortceling hun geflagtcn te behouden.Doch om dat

fy eenige dingen doen die hun uy t de gefeyde oerfa-

ken nootfakclijkzijn, en nootwendig met eenigc

onfer doeningen groote gemeenfchap hebben, daar-

om en is niet van noodcn datfe in die felvc doeningen

ofbev/egingen defelve gedagte ofdenking , ofCon-
fcicntie , dat is mede wetenfchap van die doe-

ning hebben , die de Menfchen in foo een geval
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gewoon zijn in haar te bevinden: En egter mcenen

wy niet mis te tafl:en,wanneerwc geloven,dat het hier

van daan komt dat de meefte Menfchen foo groote
^jJ^'"/,J;"

gcdagten van de Denking der Beeften hebben. Want komt, dar

/icndedagelijxdeBeeften eenigeAdien en Bevvc
J^/^° ^"^«J^f

gingen doen , diefe uyt den uytflag en door het uit- ften ook re-

gewerkte vcrftaan ; en dat het by toeval dingen fijn

'dit diergelijke ook van hen gedaan werden $ foo

beelden fy haar in dat de Beeften op die felve ti jd foo^ _^

danige gedagten in haar bevinden, als fy gewoon fijn

TC hebben in foo een daad , offouden hebben , foofc

in fuik eene doening waren. Onder welkwe voorna-
^^

melijk konnen tellen , het vlieden van 't quaad , het

kennen van hare Koten , Stallen en Logimenten , en

Mcefters , en Vrouwen 't Gefigt , de Reuk , de

Droomen, de Paffien en wat dies meer in de Hee-

ften als Levende Schepfels werd gefien. Die nu uyc

cenige Spreekwijfen der H. Schrift , de Beeften cqw ,^

redenkundige Kennis willen aanplakken, ( Gelijker

elders gefegt werd , een OlTe kend zijnen Heere , en

een Ezel de Kribbe van zijnen Meefter) ftcUen haar

feerbelachelijkaanj wantgelijkkerby dcH. Schrij- » ^

vers ook gefeyd werd ; de wind wayd waar hy wil.

En op een ander de Sonnc weet haren ondergang,roo

fouwmen volgens't felve gevoelen de Windeen Wil,

en de Son een waaragtige Kennis en dcnkinge moe-
ten toefchrijven , dat teenemaalfot is.

Tot de Schildcrkonft moetmen weten dat de

Muskclen ofSpieren, van de Grootfte tot de Kleyn- dc Muskc-

fte niet alle op het nauwkeurigft en moeten onder-
i^"d^scJ-u

fogt werden > om die altijd inde naakten te vertoo- dcrkon(t

nen , want men valt'er te ligt door in berifping , en X'^n'^J,*"
ichijncn foodanige Beelden (om dat het leven veel hctnaaufte

kleync en twijffelagtige Muskeien heeft ) ook meer '^HH'^^
Cc 3 Ana-
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Anatomifche of Gevilde dan Levende Mcnfchen oi

fchoone naakten te zijn : Ook vertoonen haar de

Muskeien in d'eeneMenfch duydelijker dan inden

anderen,ja in fommige zijn eenige kleyne Muskeien,

heel verborgen , die wederom in andere fterk ge-

lien werden. Dit moet der Schilder in Tafcreelen

van veel Beelden wel in agt nemen , om de rijkheyd

zijner gedagten en inventie te vertoonen. Ook en

moeten de Menfchbeelden geen uytgedroogde

StokvijOTcn gelijken, noch door de gefwollentheyd

der Muskeien foo Knobbelig niet zijn als een fak met

Den Appel: ^'lo^ Jen. Om dat Goltzius hem hier in aan lijnen

zak van c»/- Grooten Hercules wat vergrepen had , is fijn Prmt

,

van dien tijd aan dat fe uytquam tot op heden , <fCR

Appel- Sak van Goliuus genoemd.

Daar ftaat noch ook aan te merken * datmen in

eenige Adie alle uyterlijke Muskeien noyt gelijklijk

komttefien. Oaar 't eenigfints mogelijk fou fchij-

nen , fou wefen wanneer een Beeld ruft en Tonder

• beweging ofAdie is: doch dan fijn vele Muskels

footwijiïelagtigvoor 't oog, datfe niet als van den

Grootften Menskundigerkonnen onderfcheyden

werden. En dit is ook noodfakelijk, want hoc foude

anders het Beeld fig fonder werking konnen vertoo-

nen. Men moet dan voor een Algemeeneregel vaft

a °Mu"kekn
^^'^^" » dat die Zijde Lid of Leden, welke tot de

itiocten ver- werking van eenige Adie ofDaad, meeft doen; na
toond wet- »j. Geweld of Hoegroothcyd der daad , meeft moe-
den om de b /

B'-ciden ten gemuskeld)en duydcli)ker moeten vertoond wer-

l[!ktn
'^ " ^^" '

^^^'^^ ^^^^ ^0°"^ kanmen ontwaar werden ,
op

wat deelen , 't geweld aankomt , en door welke

Leden de Doening verrigt werd ; en welke partien

werken , en welk minder of niet met allen doen.

En gelijk de Doeningen gemeenlijk gefchikt zijn

n*
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na de Wil , dat is Groot of Klcyn , geweldig of

flegts flauwelijk , foo moeten de Muskeien in haar

iiytdrukking evenredig den fel ven rang houden. En
dus fietmen foo wanneer ymand zijn vuyft vaO: toe-

knijpt, of yets met geweld houd;dat als dan de Mus-

kelen van den Voor- Erm dikker worden ; om dies-

wil datie in het aanhalen en toetrekken van de hand

eeniglints fchijnen te rug te gaan , en by gevolg op-

fwelien; die in het openen van de Hand wederom

voorwaarts fchieten en den Erm rank als te vooren

maken.

£n defe verandering der Muskeien moet voorna- in uat

meliik waargenomen werden ontrent de Borft en P"'ycn «<«

O iiiccitc ver-

den Buyk , Dyen, Billen, Ruggc, en Rugge- graat , andering der

Schouderenen Hals , om dattcr weyrig Aólien ge
^J^l^j'^^^"^^

daan werden of voorvallen konnen , londcr bewe-

ging in de Muskeien van die Particn te brengen ; en

dit kan men ligt verftaan waar te lijn , wanneermen

aanmerkt dat de Hoofden der meefte Muskeien, daar

ter plaats haar begin hebben , en met hun Steer-

ten of Pefen in de andere minder en verder afgelegen

deelen die geroerd moeten werden , fijn ir;geplant en

vafl geheet.

Daar lijn ook Muskeien die haar fclvcn fondcr ^^a' Mu^kc.

hulp of verandering in eenige andere te maken,
v'cn c n^g. cu*

konnen bewegen , gelijk als de Lippen , het Voor- B«r.cn bc

hoofd, den Aars en diergelijke , welke te gelijk m.et ^ °

deHuyd bewogen werden. En om dat defe Muske-
ien geen Leden moeten bewegen daar Bcenen in lijn,

daarom zijnfe als fonder Pefen gemaakt;en by gevolg

heel anders dan de andere» Muskeien gefield. En op

datwe eenigénaukeurigeaanwijfinge tot de praktijk

der Schilderkonfl fouden doen; foo fuUenWy na

iict Verklaren derMuskclen, eenige. gevallen vnn

Cc 4 Adicn
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Adien en Werkingen by brengen , waar in wy ful

len aanwijfen , welke Muskeien met Naam en

Plaats , in fuik offuik een daad byfonderlijk werken

offtilftaan.

De Muskc- Men moet in het Muskclen der Beelden ook altijt

lot ^°Hoc"
wel in agt nemen de Hoedanigheyd van Perfoonen

danighcyd namelijk in Geflagt, Ouderdom en Geftalte; op

Jen^wciTn datmen yder foort van Beelden, haar eygenfchap na

agt geno- (Jen gemeenen Loop der Nature , welftandig en
mcnzi)

. £^j^QQp mogte toepaffen. Dusmoetmen weten dat

de Jonge Menfchcn in't gemeen niet flerk noch ver^

beven gemuske!d|Zijn. Want gelijk de Muskeien de

Jonge en fterkte van een volmaakt Kloek en beklonken

Men °chcn Vlecfig Menfch te kennen geven , en dat de Jongc-
iiietiteik linpcntot die volwaflenheyd noch vaftigheyd der

Jjpieren niet en zijn aangewaflen; loo kanmen ligt

vcrftaan dat die niet alleen foo fterk niet en moet ge-

muskeld zijn , maar dat het foodanige Beelden

fchoon fal maken, wanneerfe Edelder en Gaaver van

Trek en Zeediger van Vlees fijn.

In Vette In vctte Menfchen fictmen felden fterk-verhevc

^ImicÏT'de Muskclen, daarfe haar gemeenlijk flauw en twijf-

Mu-;kcicn fclachtig opdocn. Dcredenfchijndonstezijn, dat
twijticiagug.

^^p^ ^^^^^ j^ Huyd en tuflen de voegen en fncepin-

gen der Muskeien veel fagt en donfigh Vet hebben ,

waar door de Huid noodfakelijk glad om 't Vlees

der Muskeien gefpannen zit. En van dusdanigen

Vet zijn Sterk gemuskelde Menfchen niet fccr voor-

licn ; En gelijk het Vet de Muskeien te veel befett

,

en in haar beweging belemmerd ; daarom zijn de ta-

melijk magere Menfchen, die vcelfints welgemus-

keld fijn, wanneerfe gefonr leven , ook veel Gauwer

en Vcerdigcr in haar Adicn dan die vette Paffak-

kcn.

Sco
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Soo njoetmen dan aan de Beelden die een uytgele- sterke

Schoonheyd , en van een Snoggere en Edelen om- „cmen de

trek fiillen fchijnen , en flegts een Middelmatige Eciheyd en

Lengde hebben, noyt heel fterk gevleesde Muskeien ,enigfind7

geven ; want die niet veel noch fterk Vlees om de wej.

Beenen en hebben,konnen fulx niet vertonen. Want
de Natuur niet gewoon zijnde een Ey op een Burri

te dragen ; geeft geen fterk vermogende Wcrktuy-
gen aan een Menfch die Tangcr en van een fagt-

voerigen Arbeyd is. De fterke JVl uskelen pafTen dan

tUeen als noodige gereedfchappen ;aan robufte Li-

chamen , aan flavcn , arbeydcrs en Worftelaars ; ook

aan wakkere Krijgshelden. De jonge Lichamen fijn

bevallig, glat en fappig van Vlees en Huyd, maar

de Oude daar en tegen wat Oneffen , Ruw en Hob-
belig : en de Stok Oude gemeenlijk Rimpelig.

In de Vrouwe- Beelden moeten de Muskelcn vol- Yrouwe

gens 't Leven weynige uytwendige Vertooning heb-
"gn'^j

™°'"

ben; ten fy in eenige byfondere Adie van geweld en of geen

Verkranrming der Leden , daarfe dan egter fagtcr
JJbU^,',^."

en twijffelagtiger dan in de Mannen fijn. Die de

Muskeien in de Vrouwbeelden te Kennelijk of Na-

druklijk vcrtooncn , doen gemeenlijk de Schoon-

heyd der Sachtvlcefige-Poefelheyd en bevallige

ronding, veel te kort.

Aan de Kinder- Beelden moetmen de Muskeien, Muskciea

verftandig behandelen; en men moeter gcenedan Kinderen

eenige van de grootfte , twijfFclachtig alleen in fom- « behande-

mige gevallen laten fien : en altijt nog minder in de

Meyskens dan in de Knegtjcs. Want hoc de Mus-
kelen minder in de Kinderen werden in agt geno-

men , hoe fy Jonger en hun eygen gefteldhcyd beft

vertooncn fullen: Daar en tegen fullenfe veel te groo-

tcn Ouderdom hebben, ofte bejaarder fchijnen vvan-

Cc
5

neer-
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neerfc meer gemuskeld Tullen zijn als hun Jaaren

natuurlijk fchijnen toe te laten. De Poefelagtig-

heyd , de Putten en Kroken in Dyen en Killen en

Ermen , fïjnder nutter aan waargenomen dan de

Muskclen.

o u-fj "rL En opdat een Sehilder-Gccfl: in dit voorname

in de Kennis Deel der Menfckunde lich op een bequame en voor-

fenftUeffe-
^^^^i§^ "^ijfe fou konnen oeffenen , fal het hem

nen. voordeelig zijn , hem een wijle tijd befig te houden

in het nateykcnen van Anatomie-Beelden, hetfy

na Pleyftcr na geboetfeerde dingen of na Printver-

beddingen by defe en geene aireede uytgegeven. In

welk doen hy de felve met groote opmerking moet

befchouwen , en zijn gedagten indrukken. Ja 't fal

hem geen ondienfi: fijn dat hy defelve met letteren

teykcnd; om èXo. niet alleen in Naam en Plaats >

maar ook in haar bediening , daar hy befonder op

moet toeleggen , te verftaan : op dat wanneer hy dan

tot het leven komt , die Muskclen in haar Aart en

Werking verftaan mag. 't Welk hem een byfonde-

rcn Leydtsman fal zijn , om felfs de onfekere en

twijffelachtige van het Icvcn , feker te konnen bepa-

len ; en overfulx by hem felven verfekerd fijn

van 't gene dat hy maakt. Want die fonder defe

voorbereyding tot het Leven , en tot het Teykcncn

van Akademie-Beelden gaat ; die is fekerlijk al zien-

de Blind, en is genoodfaakt by de gis, en by den

taft te werken. Wy hebben dan verforgddat onfc

Vertoogfchetfen der Anatomic-Mannen foodanig

afgerigr zijn , datfe aangaande de gelegentheyd der

Muskclen , den Oeffenaar niet ligt en fuUen Verle-

gen laten^ wy voegender by dat foo haaft alsmen ee-

nig ligt en grondige Kennis van de felve begind te

krijgen , datmen Ibnder de gefcyde oeifening eenig-

fints
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fints de fak re geven, aanftonts fal tot het leven gaan,

en Hen dat gene dat men in de Anatomie-Beelden ge-

leerd heeft ain de lelve over te brengen. En dan fult

gy ligt ontwaar werden hoe noodig niet alleen de

Voorkennis der Anatomie is , maar ook weten en

gevoelen waarom gy uwen tijd om die te leeren

verftaan daar in verfleten hebt

Laat ons dan nu denDienft en Plaats van alle d'uyt-

wendige Muskeien des Menfchen Lichaams volgens

aanwijfing fommiger Talletteren , op de Vertoog-

fchetselk op zijn plaats aangewelen , gaan verklaren :

ontrent welke wy defe orden fuUen houden ; dat wy
by elke Muskei Tullen byvoegen , of men de gc-

naaamde en verklaarde Muskei in de Eerfl:e,Tweede

of Derde Beeldnis of aan alle dry te gelijk , fal kon-

nen nafien. Ook fullen wy over fommige Muskeien,

(daar haar Begin en Eynde met welk fy aan de Bee-

ncn vaft zijn , en waar fy haar ontrent inplanten >

noodig moet gefeyd werden ) aanwijfen het Getal

of Nomber daar dat Been in de Vertooglchets van

de Gebeenten mede geteykend is. Waarom wy den

Boekbinder ook hebben geordineerd de Geraamten
na de Slinker en die van de Muskeien na de Regter

hand buyten 't Boek te laten uyt gaan ; omfe dus

met meerder Nutt tot en met malkander te konnen
gebruyken.

VER-



VERKLARING
Van de benaming , Dienfl en Plaats

der Zienel^keMUSKELEN
9.

Volgens d'aanwijfing der Vertoogfchets A.B.C.

E« tet^ van de

Clluske/eH des Hoofds en des Hals.

stctdcver- I. 'Tp Emporaüs ofSlaapfpier : foo genaamd om

a'^t^/bllJlJn A ^^^ ^y ^^y^^ ^^ ^'^P^" van het Hoofd
,
of-

'^iiock na te dcr Slapen HoUigheden beflaat. Sy is dienftig

hlnd^ uy"-'
^^^ ^^^^ Gcbitt , alfoofe de Mond toetrekt , daarom

flïande. dat fy in 't ondcrfte Kaak-been hegt. Defê Slaap-

fpicr kanmen in 't eeten van verfcheyde Viervoetige

dieren bcquamelijkzijn Werk ficn doen: en ook

met de hand aan fig felfs gevoelen , wannermen de

mond hard toeklemd om te bijten. Sy fijn boven aan.

yder fijdc van 't Hoofd een , en trekt het onder-

fte Kaak-been opwaardsj zijn wat Breed en Vleefig,

boven halflond ; en gaan onder het Juk-been (6)
deur , en planten fig in de Uytfcheut Coronaide, Sy

heeft ook nog een Mede-hulper die by d'ontleders,

in Ore Latitans genoemd werd , doch defe en word

niet gefien. Befiet defe Slaap-fpier in de Beelden

B. en C.

2. Een Muskei die het Opperftc Oog-fchccl

fluyt. Siet de Beeldnis B.

j. De Muskei die van 't Juk-Been (6)Spruyten

cyndigt in den Trompetter of Bak-fpier zijnde aan

de bovenfte Lip, Siet het Beeld A, B.

4. Bttccinator , den Trompetter of Bak-ipier

Sijn,
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Sijn gedaante is rond , en begint aan 't opperftc

Kaak-been , en werd in de onderfte plaats des Tand-

vlees ingeplant : fy beweegd de Bakken met de lip-

pen ) en is de Tanden dienftig om de fpi jfe ginds en

weer na de Tanden te dwingen , om die te malen
5

fy dienen ook om in het blafen de Lippen uy t te fet-

tcn , alsmen aan de Trompetters kan bemerken

,

Siet de Beeldnis. A. en B.

y. Is de Muskei van de Onder-Lip. Siet de

Bccldnis. B.

6. DtÏQ Muskei begind ook van het Jukbeen ,

en cyndigt in den Tip van den Neus. Siet de Beeld-

nis A.

7. Is de Muskcl die de Neusgaten opend. Siet de

Beeldnis. B.

8. Matiforius , Majfetur of Kauwer genaamd ; om
dat het Ampt van defe Muskei is de fpijs te kauwen;

fy roerd het Kaak-been op vcrfcheyde manieren : te

weten Voorwaards , Achterwaards , Herwaards en

Derwaards , daarom de Natuur hare Hoofden

Kruys-Wijs als een X gemaakt heeft , op datfe foo-

danigen beweging bequamer fouden konnen uyt-

voeren. Siet de Beeldnis B. C.

9. De Muskul die het Been H/oides eenigfints

optrekt : Defe fijnder twee , Spruyten van 't voor-

fte der Kinne en inten haar tot in den Voet van'c

Been Hyoïdes. Siet de Beeldnis B. en C.
10. De Muskeien die het Been Hjoides neertrek-

ken : Defe fijn ook twee als aan de cerfte figuur B

.

gcfien word:Sy fpruyten van het opperfte Deel Ster-

w« ( 13 ) of Borilbeen en inten haar in de Voet van

lljoides, Siet de Beeldnis. A. en B.

11. Majloideus, Defe Muskei doet het Hoofd
voor over buygen, Sijn twee ter Wedcrfijds een ,

ficc
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(Iet figuur A. Sy ftaan dicht achter de Ooren,
Spruiten van de Sleutel-beenen (14) Hierby zijn

noch de tegenwerkers die het Hoofd regten , aan

wederfijds twee » doch ftaan op malkander als offe

een waren , en worden by d'ontledcrs S^knn en

Complexi genoemd : ghy fietfe eenigfins in de Fi-

C. naaft den Majioidcus vertoond. Siet de Beeldnis

A. B. C. op defe volgende talletteren.

1 2.. SpUnius defe zijn twee ter Wederzijde van *c

Hoofd , onder den anderen gelegen ais offe £e.) wa-

ren^ haar werking is door defe vier Muskeien het

Hoofd te regten, en worden ook Compuxi genoemd»

fy beginnen van de uytfcheut der vijf opperftc wer-

welen van de Nek C9) en inten haar in het

Achterhooft (2) hier by zijn noch andere Mus-
Icelen die het Hoofd tot een halven Cirkel toe om-
drayen maar defe zijn voor het ooge verborgen. Siet

van de gefeyde , de Beeldnis C,

1 5. Trape":^!, defe fijn ter Wederzijden een,is met
verfcheyde vcfelen gemaakt,en trekken delwcgen de

Schouderbladen om hoog, om laag en achterwaarts

:

Ipruyt by na van 't geheel Achterhoofd (a) van allé

de Werwels der Nek , en mede de Achterwervels

van den geheelen romp (9) ( i o.) En inten haar in

den Doorn van 't Schouderblad (17} tot fecr na in

't midden van haar voet 1 8. Sy werd ook de Tafel of

Monninks-Kap-wijfe-Spier genoemd.Daar zijn ook

twee Levatores of Opheflfers , die het Schouderblad

met de Schouder optrekken , en worden de Mus-

kelen van Geduldigheyd geheeten , om dat die gene

welk haar faaken niet na wenfch en gaan , veeltijds

de Schouderen ophaalen , en feggen , Patientie

!

defê leggen voort ooge wat verborgen , en daarom

wordenfe door de huyd niet waarlijk gefien.

Siet
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Siet de gefeyde rrafez.iiy aan het Beeld met C.
getcekend.

'Dienft en Tlaats van de Zienelijke AIus-

kelen des Erms en die tot haar be-

wegingh dienen,

14. 1~X Eltoides, of Dryhoekige Schouder-fpier

,

L^is den Muskei welke den Erm op ver-

fcheyden wijfen optrekt. Sy begind in 't midden van
de Sleutelbeenen («4) en den Doorn van 't Schou-
derblad (17) en eyndigt fig met een fterke Pees
in 't midden van 't Ermbeen (22) haar Medemaat
is Supra-spimttus ofOppergraat-fpier. Spruydvan
de Holligheyd die boven de Rugh of Doorn van 't

Schouderblad ftaat en int fich in 't gefeyde Erm-
been f22)maardefe fictmen uytwendig niet. Siet

de Muskei Deltoides aan de Beeldnis B. C.
15. Infra.Spinatus of Ondergraat- fpier. Defè

Muskei trekt beneffens Rotundus Major {16) en

Lati/imus ( 1 7) den Erm achterwaards op verfchey-

de manieren, Sy fpruyt digt onder den Doorn van

't Schouderblad (17) breed uytgefpreyd en vlees-

agtig ; want fy vervult de gehecle holligheyd die der

onder de voornoemden Doorn is , en int fig in den

Hals en Hoofd van het Erm-Been (22) (25^ met
een Dikke en Breedc Koorde. Siet de Becldnis

B, C.

16. Rotundus Major, Dcfc Muskei trekt neffens

de voornoemde Infra-fpifiatus (15) en de volgende

LAtifimus (17) Den Erm achterwaards neder , op
verfcheyden manieren : fy fpruyt van het onderftc

Ribbeken van 't Schouderblad (19) en in 't lig in
'

den
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den Hals van het Erm-been ontrent (13) defè werkt

in tegendeel van de Dryhoekige Schouder-fpier (14)

Siet de Kotundus Major in de Beeldnis B. en C.

17. Latijümus oi den Grcoten Doorzaal. Defè

Muskei is wel den Breedften van alle , fy heeft ver-

fcheyde draden , daar mede fy den Erm op ver-

fcheydc manieren agtcrwaarts trekt , doch aldjts

Nourfch ; fy heeft dry ongelijke hoeken ; twee lan-

ge en een korte : Spruyt met een Breed Zenuagtig

beginfcl uy t de Doorn van 't Heyligbeen en de Len-

denen, (12) ook van het opperfte deel llii ofDarm-
been (54^ &c. Van daar Klimd fy weder opwaards

gants Vleesagtig , en Kleefd een weynig aan de on-

derfte hoeken van 't Schouderblad , ontrent (1$)

en int fig met een gevlogte Koorde onder aan 't

Hoofd van 't Ermbeen (i$) Siet defe Latipmus

in de Beeldnis. B. en C.

1 8. Sacro-Lumhus ofHeyÜge Lende-fpier. Leyd

eensdeel onder de voornoemde Latipmus (17) fy

Jpruyt met een Senuagtig vel van 't Heyligbeen (11)

de Werwcls der Lendenen aanklevende en fchiét

foo veel Koorden uyt datfe haar kan binden aan alle

de Ribben. Haar werking is , datfe de Ribben by

den anderen kan halen , de romp enger maken en de

Wind uyt drijven. Siet de Beeldnis C.

19. TeÜoralïs of Borftfpier , defe is een groote

en Vleefige Muskei ; fy trekt den Erm na vooren

op verfcheyde wijfën : heeft een Vyfhoekig wefen,

en daarom by d'Oude ?entagonus geheeten. Spruy

t

van over de helft van de Sleutel-beenen (14) en by

na 'tgeheele Borft-been (17^) van de 5*^^ 6^^. en

7*^^ Ribb , met een Breed Vleefig beginfel en plant

fig met een dubbelde Pees , tuffen de Muskei "Del-

ttidcs (14) en de volgende Muskei Bicep (20) in

her
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hit Erm- Been (22) larcnde daar de holligheyd

van de Oxfelen. Sy heeft dry foorten van Draden

;

en vijffoorten van Franien , waar door fy den Erm,

om Hoog , om f aag en Regt toe , doch altijt

Vüorwaards km trekken. Sietde Betldnis A.

20. hicep of tweehoofdige Elle-boog-Spier$

foo genaamd om datfe twee Hoofden of beginfeleri

heeft ; het eene beginnende uyt de holligheyd daar

het Hooft yan 't Ermbeert influyt Het ander uyt

de iiytfcheut van 't Schouderblad. Welke rweebe-

ginfelen ha^r met een fterke Pees vei-famen , en in-

ten haar in 't voorfte Deel v tn <^c "^peek of kleyne

Ellepijp (29) haar werking is met de volgende Brrf-

€huui of de Erm-Spier (21) den Erm te buygen,

Siet de Beeldnis A.

21. Br4^fe;/r«f of Ermfpier. Defe fpruyt van het

Boven fte en Grootfte L'^eel des Erm-beens (22)

met een Vleefig beginfel , omhelfènde 'i felve trm-
been , int fig eensdeels met haar voorgaande Mede-

maat ^icep (20) in ^AÓLiui (\^ en dan voort in 't

Elle-been (i6) haar werking is den Erm met £»•

cep (20) te buygen, Siet de Bceldnis A. B.

22. tongfor Sufindtor , by eenige den achterom-

wender genoemd , om dat fy de Hand doet oveir

Ragge wenden , te weten met de Kneukeien bene-

denwaard. Sy fpruyt van het Buytenfte en Onderde

Deel of uytfcheut des Ermbeens C24) en int fig

Nourfch om laagh daalende , in het onderfte Deel

van 't kleyne EÏle-Been (29.) Sy heeft noch een

Mede-maat Nervofus genaamd ; en ddt doet ook
een Nourfche beroerlijkheyd , maar defe wertuyt-

wendig niet gefien, Siet dé gefeyde Longm SUpinatot.

in de Bceldeniffen A. B. C.
2 3 . Lonius de eerlVe Lange , ofLahgen uytfirélc-
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ker. Defe Muskei regt nevens haar Mede- makker
^revxi {^\^ den Elleboogh. Sy fpruyt digt on-

der den Hals van 't Schouderblad (20) en is aan Eit»

Vts foo vaft verbonden datfegeenlins daar mag af-

gefcheiden v/orden •, want fy inten lamen met een

gemeene Pees in de Bult van de Elleboog (17.) Siet

de Beeldnis B. C.

24. Brevis den Korten ofTweeden uytftrekkef

,

Defe regt nefFens Longus alsge'eyd is, den Llleboog,

Aan welk fy feer vaftis, en loopt met een gelijke

Pees in de Bult van den L llcboog om die te rechten,

Siet de Beeldnis B. en C.

25. F/rxor^/ of Buygers van de Werffder Hand*

Defe fi'nder twee: Spruyten beyde Binnens-Erms,

d ecrfte bcgind van de binnenfle uytlcheut des Erm-
beens (2 5) klevende aan 'r Ellebeen (i6) intfigint

4*^^ Beenftuk van de Hand-werff ('50 ) Haar Mede-

maat beginnende op de felve plaats , komt boven

d'ander Nourfch nederdalen > en int flg in 't eerftc

Been-ftuk van de Middel -Werfder hand (31) zijn-

de geplant onder den Wijs- vinger. Siet d*Afbeel-

ding A. B.

26. De Bulte Cuhït't of Elleboog ; Defe htt£t

vier Muskelcn , twee die haar buygen : twee die haaf

regten. DeBuygers zijn de genoemde Biceps [zo)

en Brachieus (21) Siet d'Afbedding B.C.
27. Is den regter van de dry voorfte Vingeren»

Siet de Beelden B C.

28. Is den regter van den Kleyne Vinger : Klie-

vende fich onder in twee Pefen. Siet de Reeldnis C.

29. Is den Regter van de twee eerfte geleden de$

Duyms Siet de Beeldnis B.C.

30 Is den Regter van 't uyterlle Gelitt dés

Duyms. Sicc de Beeldnis C.

31 Den
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31. Den aanhaaldcr van den Duym na de Vin-

geren. Siet de Beeldnis C.

jz. Extenfores of regters van de Hand-Werf
Siet de Been Koppeling (30) dcfezijn twee aande

buytenfte zijde van den Erm geplant : haar werk-

king is in 't tegendeel van de bovengenoemde Flex-

ores ofbuygers ( ^ 5 ; ) de Werff des hands uy t te

ftrekken. Debovenfte fpruyt boven de buytenfte

nytfcheut des Ermbeens (24) en rurt langs heenen

op de Erm-Speek , (19.) Klieft fig in twee l^efen

intende d'een in deerfte , d'andere in het tweede

Been van de Middel-werf of Palm des Hands (51)

D; onderfte of tweede Extenfor y Spruyt onder van

de voorfchreve uytfcheut , en int fig met een Pees

Nourfch nederwaard dalende in het 4*^^ Reen der

gefeyde Middel-Werf : alwaar de Kleyne Vinger op

fteund. Sietde beeldms B.C.

35. Pj/w4rij^iseen kleyne Muskei : Spruyt van

de onderfte uytfcheut des F.rm beens (ij) en gaac

met een Lange Smalle Koorde en paiTeerd over 't

Dwersbindfel der Handwertf (5 5) en fpreyd haat

breed uyt over de geheele Palm van de hand , en

int fich in 't eerfle gelid der vingeren. Doch fy

word in alle Lichamen niet ficnlijk gevonden. Siet

de Beeldnis A.

5 4. Rvtundus Vronator , Doet zijn werking in te-

gendeel van den voornoemden L(/«^'iör Supinator(ii)

Want fy leyd de hand op haar plat , 'e weten met de

Kneukeien om hoog ; fy is de eerfte wender van

de Hand , fpruyt van de binnenftc uytfcheut des

Ermbeens (15) en int fig met een Pees , mid-
den in 't Kleyn EUe-bccn (29,) Haar Mede- wen-

der word niet gefien , die haar ook in de gefeyde

Speek int. Siet de Bceldnis A en B,

D d i 35. *D«
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35.^ Den dwerffen WerflFband des Hands,C4r^tt;

genaamd. Defc werd gebogen , Geregt, en Nourfch

ter zijden getogen door detwee buygers (25) en

de twee regters
, (52}. Anderfints wert defen band

de Voorhand genoemd: Siet debeeldnis A.B.cn
ondei fcheyd die wel van de volgende 3 y ( op de

Borftj want dit getal ifler by toeval dubbel,

Dienfl en Plaats van de ^JMuskelen

des Hands en die haar bewegen.

OM dn de Hand voornamentlijk tot de aan-

vatting diend, en haar defwegen feer gefwind

moet bewegen , foo heeftfe om dat te doen , noot-

faaklijk ver/cheyde Muskeien vannooderr; Die wy
om de kleynhcyd van onfe vertocgfchetfen niet wel

enkonnenaanwi Ten , daarom (uUenwe alleen een

korte befchrijvinge van de felve doen

De beroering^ des hands gef^hiet door alle vijfde

vingers die gebogen 11 yrge ft rekt , tot malkander

en van malkander gebracht werden. De Muskeien

die de vier vingeren b. wegen , als den wijsvinger of

voorfte, de middelfle-vrrgcr ; de rinkvirger of

achrerfte ende de I i 'k , lijn van eenderlcy be-

rocrlijkhcyd en van Muskeien:Doch de vijftcleVin-

ger o te den Duym •, heeft lijn eygen en byfondere

Muskeien vannooden.

De vingeren alle vier worden gebogen > door

dry Muskeien , te weten Palmarts , sublmis , en

Palmaris begind van de binnenfte uytfcheut Htf-

meri (25) fpreyt fig breed uyt over de geheelc

Palm , en int fich in 't eerfte Beenftuk der vinge-

ren j en dcfe dienen foo om die te beroeren , als on>

toe
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tot de bevattinge bequaam te maken. Suhlims^

komt ook uyt de voorfchreven plaats , en fchiet met
vierpefen , welk omtrent de WerfF met een dwers-

band worden gebonden , en ^aat een yder van die

ier , in het tweede Beenftuk der vingeren inten ;

gaande over het eerfte Beenftuk heen , doch om dat-

fe die met het tweede foude konnen famen bewe-
gen, foo zijnfe mede aan het eerfte vaft gehegt.

Pe Profundus leyd onder de Sublimis , fpruyt van de

felve uytfcheut en verdeyld fig ook in 4 Peefen,

die mede aan het Eerfte en Tweede beenftuk vaft

kleven , en haar tot in het dtrde beenftuk inten om
dat te beroeren.

De Regters der vingeren konnen ook bequanie-

lijk in vier Deelen of Pefen aangemerkt werden Sy
fpruyten van debuytenfteuytlcheutdes Lrmbeens

(>4J ofeen wcynig daar onder : de eerfte int fig in

den kleynen vinger , en is gekloven in twee Pefen.

De tweede wat breeder ook in twee pefen gekloven

,

de ecne daar van is tweevoudig en int fich in de ach-

terfte of Ringvinger en den middelften : dt twee-

de is eenvoudig , en int fig in den middelften vin-

ger. Den derden is in 't begin eenwevnig verward,

fchiet met twee Pefen, een in den middellien, en

d'ander na den voorften vinger. Den vierden loopt

alleen naarden Wijsvinger , met een en twee Pe-

fen; en om dat het been van de buytenfte fijde der

vingeren rondachtig is, foo moetmen aanmerken

dat defe Pefen wat plafagtiger zijn dan die van bin-

nen &c.
Den Duym heeft byfondere Muskeien die hem

buygen en rcgten> en af en aan konnen trekken \ een

ilTcr die hem buygt , beg nnende van het bovenftc

^ieeldcr Speek» en int fich int uyterfte Lidt des

P d 5 Duyms,
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duyms Twee zijnder die hem regten,beginnende ïh

hec iillebeen
( i.6) d een int fich int derde Lidt,d*an-

dere met verfcheyde doelen van een gefplete J-*ees 'm

onderfcheyde Deelen van den duym. Dry Muskeien

zijnder die hem aanhalen , en defe maken famcn de

muys van de hand , beginnen famen van 't midden

van de Voor hand-werf (30) eninten ontrent het

tweede Lidt van den duym. Dele halen een voor

een , den duym naar de vingeren toe : maar alle

gelijkbuygenfy den Duym met groot gewelt. De
Muskelen die den Duym van de vingeren afwenden,

zijn gelijk van getal , maar worden niet, of feer

weyni^ gefien. Welke eenigfins uyt de aanwijfinge

van onfe vertoogfchetfen kan nagefpeurd werden,

Siet de Beeldnis A. daar een Hand van binnen»

en in het beeld C. een Hand van buyten ver-

toond word. Alhoewel de kleyne proportie niet toe

en laat alle de deeldjcs en Muskelen foo duydelijk

als die der groote deelen,aan te wijfen De Muskeien

die aan de Hand va het Beeld a met a. b geree-

Jcendzijn : geven te kennen welke de kleyne vinger

afleyden , en welk den duym buygen,

Dienft en Plaats van de Muskeien der

Borfl en Buyk.

3 %> TT Et Sterfjum of Kreeft van de Borft, waar

1 J van in de verklaringe van de Beenen onder

het getal f. 5) gefprokenis. Die wat heet van na-

tuur , fterk en moedig van Geeft zijn , is de Borft

op en onder het Sternum gants ruygh en met kort

kroefig hayr bewaffen. Dit in de Beelden waargeno-

nien daar het wel voegfaam kan fijn , a!^ namc-

Üjk aan Slaven , flerke Arbeyders , en afgefloofóe

Qudc
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Oude Mannen , geeft een goeden welftand. Men
meenc dat den Ru^' (o ligt niet mer hayr bewaftom

(iat de huyd daar dikker en meer gefloten is.

36. Seraius Major den Groeten getanden , is die

gene welke met den Obliquuf Exiernus (37) den

Adem helpen intrekken , de Rioben openen ofte

ophalen, enden Romp wijder maken, d'Andere

Muskeien die hier toe dieren zijn wel veele in getal >

fnaar de(ê twee fijn alleen fienlijk : Ancierlints fijn-

der dryderhande geflagten van Muskeien die de

Ademhaling uytwerken , namelijk die van den On-
derbuyk» van de Borft en inwendig het Middel-

fchot. Alswe den Adem inhalen , fweld de Buyk
een weynig , de Borft werd wat wijder uytgefl:efett>

en de Long van binnen werd grooter. Doch wan-

neerwy iiyt-Ademcn,gelchiet alles in tegendeel. En
offchoon een Hond die de Buyk-fpieren open ge-

fneden zijn, noch in en uyt-Ademen kan , cgter

hebben wy gefien dat fulx veel be waarder als re voo-

rengefchied. Die denootf^kclijkheyd en de ma-

niere van uyt en In-Ademing nader wil verklaard en

betoogt zien , kan uyt het maaxfel en de Werkdaad
vaneen Blaas- balg , volkomen onderrigt werden.

De gefeyde i'rr^rwj Major fpruytuytde voet van 't

Schouderblad, (18) en daald alioo van de Oxel

necrwaards en plant figin de ?<^«. 4'^'=. 5''^ <^^'^-
J^*»

en achtfle Ribb. op dcwijfe van een Grove faag,

daarom fyook de Groote getande genoemd word,

Sict de Beeldnis A. en B.

37. Obliquus Exf^rww; is de tweede die den Adem
Intrekken , en de Ribben ligten, even als den

voorgaanden SerMui Major : Sy begind uyt het op-

perflc deelvan 't Schaam-been (^6jcn Darm-been

(34) en voons van de dwcrfche uytfcheut der

Pd 4 Wer-
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W Cl vei-beenen van de Lendenen , van waar fy baat

Kourfch opwaarts uytfpreyde;ide , fich ü.et haar

Vleefig gedeelte inplant in alle de Baftaard Ribben;;

den Seratus Major (^6) Saagswijs aanklevende, en

met haar ander gedeelte welke maar een Senuagtig

vel is , plant fy haar in de Witte linie. Welk mid-

den over den Buyk gaat, en van 't Schaam-beenf }<5)

begind en eyndigd digt aan het Sternum ofte Kreeft

van de Borït. (13) Siet defe Ohliquus hxternus in de

Beeldnis A.B.

58 Rr^us is de Regterbuyk Muskei , heeft dry

of vier Zenuagtige Banden tot zijn verftcrking :

helpt den romp enger mak^n , en wind uytdrijven.

Sy volgt den Obliquus Externus , en fpruyt van het;

bovenlic des Schaam beens (56J aanklevende meeft

ann haar Mede maats ; daar na fich a'lengskens af-

fc .eydende , en meer in 't VleefcH tocriemende,

plantfefich ip t Krqakbccn van de Borft (15) fy

heeft h^ar draden rcgr, maar 2.ijn doorfneden met

drie ofte vier Zenuachtige Riemen . tot verfterking

vanden Muskei om de rontheyd des Buyks te on-

derhouden, sietde BeeldnJs A.
^9. Trianj^uUns, is een kleyn drykantig Mij^kelt-

jen, wort aan den Re^ius gchcgt : Spru) t van het bo-

venfte Deel van 'tSchaair/been (^6) en int fig ia

deonderfte banden ofte Riemen Recti ; y/elkc ban-

den in 't Leven uytwendig niet gcfien en worden ,

dan alleen de plaats die ghy by W'jfe van af cheyding

in den buyk-Muskel Riltus genoeg konr n ficn , al-

lïocwcl, onf? Modellen tekeyn van bcftek zijn dié

te vertonnen. Siet de gefeyde Tnan^uUris in de

ieeldnis A. $p«

Pien/I
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pïQïi^ en Plaats van de CMuskekn der

Dye , Been ende Voet.

D Aar fijn tot de beroerli kheyd van het Dy-
been eenige Muskelen,diemen niet uytwendig

en liet. Als namelijk de Pfoas , Zijnde meefi: inwen-

dig : en helpt het Dve been (57) op trekken. Sy
is een van de twee Muskelen die de J3ye buygen en

ruf^ binnen in de Abdomtne ; fpruyt van de bovenfte

Wervels der Lendenen , en plant fich met een fter-

ke Pees van voeren in den kleyncn Trochanter f^s)

Haar Medebtiyger is lltacus : en fo is mede lliur^,T>c

tweede Vluskel door welke de Dye gebogen word,

waar van een gedeelte aan de beeldnis A. ontrent

Lonj^usen Mtmbranofuf 40 en 4i,gefien werd. Sy

vervult de gantfe inwendige holligheyd van 't gan-

fche ->armbeen (54) en plant fich in den kleynen

Trochanter (39) en wort I/uf«; genaamd. Siet de

plaats in de berldnis A maar om de Kleynheyd der

vertoogfchet'i o^ ifigtbaar.

40. Hembranofus ; Defe Muskei bekleed met haar

Membrancde i^ntfche Dye tot aan den Voet, en

drayd het Been uytwaarts : fy fpruyt met een vleefig

beginfel van de overkorfl: lln en Nourfch buyten-

waards afdrayende plantfe fich in de geheelc buyten-

fte zijde van 't Scheen been (44) met een breeds

en Vleefigc Pees. Siet debeelniflen A.B.
41. Longus Van wegen hare Lengde alfoo ge-

naamd. Defe haald het B^n innewaarts na het ander

Been ; fy fpruyt van het bovenfte en voorfte Deel

der Heup ofDarmbeen (^54) en daald Nourfch ora

laag en plant fig in de binncnfte uytfcheut des

Scheen beens (44^ is (Je aiderlangftc en dunfte. Siet

lic S^eddiiis A; J^A %
4a.Tri'
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42,. Tnctp of dryhoofdige, is een dikke en grooté

Muskei , die ook van fommige voor verfcheyde

Muskeien gehouden word. Sy draayd het been-

binnewaarts-om. Siet d' Afbeelding A. B.

45. Kf<^«^ Defe regt nefFens noch drie volgende

Muskclen te weren F4//«j Internut , l^afius txtetnut

en Crureus , het Scheen been » en omvat de Knie«

Ichijf volgens d* Afbeelding A«

44. Vajlus Externus ^ Is buytenwaards , en helpt

mttd^nVaftuslnternm het been regten , en omvat

nefFens de voornoemde Re&its , de Kniefchijf. !>icc

de Beeldniffen A. B.

45. Vaflus Internus. Defe is binnewaards , zijn

werking is als de voorgaande. Siet d' Afbeelding

A.B. Crureus hier voorcn genoemd, worduytwen-
dig niet gefien.

4(J. V.otuU de Knie fchijff. Daarvan in de ver-

klaring van de Beenen gefproken is.Siet het getal 4 j.

47. Major, Defe is de grootfte Muskei welke

nefFens de volgende Medius en Minimus te famen de

Billen maken. Sy regten alle het been Femur (57)
ofte doen dat regt ftaan. Major als de grootfte. ftaat

voor aan het oogh « en fpruyt van het opperfte

Darm-been ('34) en*t Ys-becn (35) en int fich

Nourfch om laag dalende , een Palm breed onder

de Trochanter Major (59) half Cirkel wijs. Siet de

Beeldniffen B. en C.

48. Medius , is den tweeden die de Billen maakt >

en het Dyc-becn Femur (3-7) doet regt ftaan , fy

word Medius genaamd, omzijn plaats, en mid-

delbare groote, ten opfigt van de andere. Sy fpruyt

van de voorfte zijde des Darm-beens (54) en int

fïch aan de boven vlakre van den Tjochanter Mdjor

($9.) Siet de Beeldn^Ten IS* ^n C.
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A9. Minimus, Is de derde die de Billen maakt en

de Dye regt doet ftaan. Sy is gepl mt onder Mediut,

daarom fy 't mecftendeel onfichtbaar is. Siet d*Af-

^Iding B.

50 Trochanter Ua]or, Of de groote uytfcheut

Van 't Dye-been ( ^ p) word ook den C)mwender

genoemcl. ^c. Jrochan-er Mwor werd niet gefien»

De Major in de Beeldnis B. C.

f I. Ex'frtiHs is een van de viere die ?»ftici of

achterfte genoemd worden
, gelijk di^ volgen ful-

len: "-y trekken alle *t Scheenbeen (44.) opwaarts»

en doen het Been buygen ofncygen. Staat buyten-

waards de Dye. Siet de Beeldnis B, C.

51. Seminervofut y ftaat met Gr<ï«/i^ binnen dc

Dye : haar werk is als de voorgaande het Scheen-

been (44) opwaards te trekken. En werd by
ons half-Senuagtige genoemd, Siet de Beeld-

nis B.

5:5 Gracil'u. Defc flaat met seminervofus bin-

nen de Dye, en trekt 't gefeyde Scheen-becn op-

waards, in t aanhalen binnewaards; anderfins werdfc

ook den Dunnen genoemd, Siet de Beeldniflen B#

enC.

54. Semimembranofus, ofhalfvlieiïgc. Trekt als de

drie voorgaande 't Scheen-been opwaards Defe heeft

twee Hoofden , het eene fpruyt iiyt het Schaam-

been (56) en het ander van de buytenfte zijde Ff-

mur (42 j enbeydcdcfe Hoofden verfamen in eeti

Pees , en inten haar in 't agierfte Deel van 't Scheen-

been. Siet de BecldnisC

55 Tibtaus Anticus. Ofde Voor-fcheen-fpïer^

defe buygd beneffens den volgenden ?eroneui{'y'j)dc

'Voet, en trektfe opwaards na de Knie. Sy fpruyt van

het bovcnfte van h€t Scheen-been (44) en plant fig

ract
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fljet een gefplete Koorde in het Been , welke geplant

ftaat voor den grooten Teen. Siet de Beeldnis A.
5<J. Tïh'ta. of"Scheen-fpicr , net mede a de ver-

klaringcvande Heenen op N». 44. en hier over de
Muskeien in de Beeldnis A.

57. Peroneus of tweehoofdige Kuyt-bcen-fpier.

pefe buygd benefFens Ttbeus Aniuus den Voet en

trektfeopwaardsnade Knie. Sy is twechooffdigh

fpruytende met het eene van den boven ften overwas

van 't Been Verones, ofde Speek, of Kuyt been (45 J

dat ook wel de Bray genoemd word j en het an-

der van't midden der Speek 4 j c" hegt fig met twee

Koorden , waar van haar de grootfte onder den

Voet verbergd,en d'ander int fig in 't cerfte gelid van

den kleynen Teen : waarom fommige ontleders defe

Muskei voor twee houden. Siet de Beeldnii.

A. B.

58. Is den Regter van de vier voorfte Teenen ;

van At(t Muskeien {jjnder twee , maar d'een ruft on-
per d'ander. De boven fte die gefien word , fpruyt

van de bovenfte zijde van het Scheen- been (44) en

fplijthaarin 4 peefén. d'Onderfte van gelijken de

Teenen Nourfch nedederwaards buygende , fplijt

ook in 4 pefen maar gaat niet in den kleynen Teen.

r)e Muskeien die de Teenen af en aanleydcn , 2i|n

meeftendeel onfigbaar. Siet den voornoemden in de
Beeldnis. A.

59. Is den Muskei door welke het uyterfte Lit

Tan de vier Teenen gebogen word. i>iet de Beeld-

nis. B.

60 . De Muskei die den grooten Teen van de an-]

dere Teenen afleyd ; Siet de Bceldnis B.

^i. Die den kleynen Teen uytwaards leyd. Siet

^ Beeldnis Bt

é2. <?/«
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62. Gemellt , defe zijnder twee , daarom fy oofc

Tweelingen of de Gebroeders genoemd worden»

D'een fpruyt van de binnenfte uytfcheut van 't

Dyebeen C40 ) d*Andere fpruyt van de buyrenfte

uytfcheut deffelfs (39.) Sy regtcn neffens Soleus

die volgd , den Voet , en lichten de Hiel , oftrek-

kenfe i..newaards : En defe twee Gemclli maken fa-

men de kuyt van't bQQn. Als aan de Beeldnis B.C, te

fien is.

6 3 . SoUus of Platvis-Spier , defe flaat onder de

voornoemde Gemellt en maken met die Tarnen een

fterke Pees , en planten hat in de hielen , om die

op te ko< nen trekken , gelijk van de Gemelli ge-

fcyt is. Sy fpruyt van de fan-enhcgting van't Scheen-

been (44) ende fpetk ofKuyt-been (45.) Siet de

Beeldnis B. en C.

^4- Het dwersbindfel ofte Band der Voet. Siet

de Beeldnis A. B.

En dit zijn foo de voornaamfte figtbare Müskelcn

die wy hebben noodi^ geagt den Schilder en Konft-

OefFenaar voor te ftellen , overeenftemmende met

de meefte diemen in 't leven komt te fien : d'Ande-

re inwendige Miiskelen ofte die onder de bovenfte

verborgen liggen , achten wy hier niet noodig t'on-

derfoeken , al foo die tot ons voornemen niet

en dienen. Die de felve wil Naukeurig onderfoeken,

Befie de Boeken van Spigelius Bartbolims , van der

Gragt , cenige Bootfeerfels en andere ; die by de

Geneeskundigers en Heel Meefters genoeg bekend

zijn ; maer voor al het Leven.

En op datwy nu ook met eenige flaaltjes fbu-

den aanwijfen hoedanig de gefeyde kennis der

Muskeien den Schilder kan te bate komen int uyt-

drukken der Adien en werkingen der Beelden , foo

hebben
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hébben wy tot hier toe uytgeftelc fulx te doen

op datwe r>iet eer tot de I-radijk-OefFening fouden

fchijnen over te gaan , voor dat den leerfamen Oef-
fenaar door een got de Kennis Van de Benaming

,

Plaats en gebruyk der Muskeien, té vooren mo^te
a%eregt en bequaam gemaakt zijn , daar van te hoc
ren fpreken.

Wanneermen dan by Voorbeeld , een Beeld

maakt dat met het Hoofd eenige byfonder geweld

4oet , foo moeten de Hals-Muskclen die wy onder

denaam Majioideus (ii) befch reven hebben , en

weerfijden een komen , in 't Voor over-buygtn des

Hoofds , oogfchij nelijk ookrimpen : gelijk mede de

Splenii (12) beyde moeten gefwollen zijn, in het

achteroverbuygen des Hoofds. lm aakten die met

de Armen vegten offorfig flaan , moet de driehoe-

kige Schouder-fpier ( Deltotdes (14) ) ftcrkgefien

worden , om dit haar dienfl: is , den Arm op te trek-

ken. Alsmen in onfe gemuskelde Voorbeelden kan

nafien, In defe daad heeft de Groote Vleefïge Borft-

(pier Pe^oralts (^19) haar OefFening in den Erm
voorwaarts te halen. Tegen welke , de Onder-graat-

fpier oilnfrafpinatus (15,) en Rotundus ,(16) be-

nefFens dengrooten Uoorzaal laüpmus (17) den

Erm op mei.igte wijfen agtcrwa;ird trekken : en

derhalven haar in fuiken bediening, meer als ande-

re laten zien Wild gy dat u J 'celden levendig fchij-

nen te Adem-halen , laat de Regter Buyk fpier

Reclus gehceten. (58) en d'heylige Lende-Spier of

Sacro Lurnbusi ( i8jdeWinddes Ademsuyrjagen,

en de Romp fchijnen re vernauwen : offo u Beelden

in een'ge daad . den Adem ftcrk moeten fchijnen iii

te trekken; Laat den groeten getanden Seratfts Ma*

jor (56) en ObltquHs Extermts (3 7; fulx doen , en de

romp



MaaxelenT>ienfl der Muskeien, 431,,

romp met de ribben t ontdekken » fchij' en wy'er te

maken : gelijk buyten twijfïel , dien geprefen Schil-

der Antonius PdUtvoU , in zijn (lerk fpannend«i

Boogfchutter feer wel had waargenomen als voorcn

elders in aangemerkt.

Moet ghy een Beeld vertoonen dat ecnig fwaar

Drinkvat aan de Mond moet Tillen , foo moeten de

Erm Spier Brachieus (2 ij en de tweehoofdige El-

leboog-fpier Biceps (20) omdatfeden Erm buygen,

uytdrukkelijk opgefpannen gefien worden. In een

forfig uytgeftrckten Erm, die bereyd is om te flaan >

ofdreygd ; moet Longus (23) en Brevis (z^:^.) D een

als den Eerften langen , den anderen als den Twee-
den korten uytftrekker des Erms,verheven fchijnenj

en 't fal een Erm vertoonen die zijn vereyfle dienft

waarlijk vertoonen fal. Gelijk ook een wringende

Hand , den Lmgïor Supnator (zi) ofAgter-omwen-

der van de hand , met de twee Extenfores of Regters

Cjx) van de WerfF(5 5) moeten fwellen, om de hand

agterwaards met de Knokkels om laag te wringen,

maar Rotundus Pronator (54) die de hand binne-

waard en met de Knokkels om laag trekt ; moet ia

het tegendeel werken, tn nadien de drie Muskelea

Majus (êfj)
Medius, (48) en Minimus (4.9) of den

kleynften niet allen de Billen uytmaken , maar ook

de Werktuygen , zijn die de Dyebeenen oprigten en

doen regt Itaan ; daarom moetenfe in vaft-ftaande

Beelden , ofdie haar met de Beenen ergens pal tegen

aanfetten , uytdrukkelijk hart en beklonken van

Vlees geilen werden. In de beweging van her Dye-
been moet de Driehoofdige Spier Tmeps (42) het

felvena binnen wenden. Als het Scheen been regt

uyt gcftrekt ftaat , dan fietmen de Muskcl Reiltis

(43;endiediewe Valtus Externus (44) en Internus

(45) ge-
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(55) geheeten hebben , (eer kenlijk opgefwollen/

Daar zijn vier Muskeien, die Fo//«« ofagteHle ge-

noemd werden; namelijk Exxernus(^\) Sermmer'

vofus (si) Gracilis {<)i) en Semimembranofus o(

halfvliefige;( 54Jwelke Muskelefi alle dienen om het

Been met den Voet in dèn Aars te halen. Dan de

Muskel Gracilis (55) Die met de halfvliefige (54)
binnen de Dye ftaat,helptin 't aanhalen het scheen-

been binnewaards trekken. Moet het Been buyten-

waards en van 't ander Been afgewend zijn ; de

groote Muskei Membramfus {/\ö) moet werkende

gdien werden. Tegens welke Longus (41) i 00 ge-

naamd van wegen fijn feer grooTe Lengde , het Been

innewaards en tot het ander Been aanvoerd. A Is een

Beeld met d'een ofd'ander Voet ofmet beyde op de

Teenen ftaat , dan moeten de Gebroeders of Ge'

fHelU (6i) by ons de Kuyten genoemd j beneffens

de Platvis- fpier Soleus (6^) voornameUjk opfwel-

len , om dat haar werk is , de Hiel te ligten , de

Voet te regten , ofdie binnewaards te halen. Dan als

de Voet Voorwaards na de Knie moet opgeligt of

gebogen werden ; dan werken de Muske'en Tibtaus

ofVoor-fcheen-fpier Cy5)en de tweehoofdige Kuyt°

been-fpier Veroneus ("57) die ook de Teenen ecnig-

(intsint optrekken helpen Welke alles naukeurig

in onfe Anatomie-man-beeldcn kan nagefpeurd wer-

den. En wilt gy het noch beter fien , weten , en ont-

houden , onderfoekt het aan u felven volgens de

gefeyde voorbeelden , ofhuyrd daar toe een welge*

maakt Menfch ^ en ghy fuh met weynig omflag ,

vaft en feker in de Menskunde werden : en op dat^

we niets en verbergen van 't geen over defê ftoffe by

ons ten beften is , foo feggen we dit noch ; dat gy in

het nafpeuren vao 't Leven , fcer veel dienft fult ge^

nieten 9



Mdaxel en lyienfi der Muskeien. 4j 5

meten ,
' wanneerje in 't onderfof ken van de v^ erking

der Muskeien. eeni^eSnoerkei sgcbiii) kr , om die

öm de gewrigten en plaatfcn te bindeP*Öie gy onder-

foekt. Want 11 model , hoe onwetende hy is , fal

11 in Veeldeva IIen konnen (eggen, hoc en wnnneeï'

de gebonden fnocren , min of meer fpannen ; in-

dien veele voor u niet ficnhjk en waren. Lp wy be-

kennen geern datwe ons tot dit ontwerp, daar van

dikmaal bediend hebben.

tn wanneer ymant alle het gene wy tot hier toë

gefcyt hebbc'^/al willen bella:in mc^ het lcv(n teon-

derfoeken i en van yder geval en doening een proef

te nemen , en waarncm.cn hoe 't hem in 01e en iri

andere Adien gcdraagd, wy achten dat 'ulk een fijn

tijd noch moeyte niet en fal beklagen. N'aar ont-

waar werden dat hy de ware middel gevonden hctft

om in zijn voornemen , en in 'r. geen hem aan de

Kennis van 't leven mogt ontbreken, geholpen te

werden. Indien 't moog'jjk waar !oodanige I.ede-

mannen toe té ftellen in welkmen niét alleen deMus-

kelen fag , maar daar ook de veranderlijke ftand en

werking van yder aótiecn voorval in gcfien wierdet

vy hadden een groote Taak in de Schil xrkonft ge-

vonden: maar nadien fulx niet doenlijk is en dat den

Schepper fulx voor hem aUcen behoud, (00 moeteri-

we ons met de gefcyde, of met diergeli'ke midde-

len en met de berchouwing van het leven behelpen.

Daar zijn ook nog verfcheyde gevallen die ontrent

de Muskeien in 't Algemeen moeten wa 'rgenomen

werden.Onder defe kanmen aanmerkcn,dat hctOp-

heffen of Nederbrengen vandenErm demcefte ver-

andering in de Muskeien van de Borft maken, 't Sy

dan dat fy fulx doen in haar te verfpreydciof datfe tö

gaar getrokken , en haar meer gefwollcn vertoonen,

E e
"
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43o MaaxelenT^ienft der Muskeien,

En foo iflct ook met de Dyen gelegen , wanneer de

Bedden ofgebogcn,ofregt opftaande,of uitgeftrekt,

ofgefe ten zijrP.En men (iet voorts in allerhande Ac-
ncn meer venndering aan en ontrent de Schouder-

bladen , in de zijde-lanken , en aan den Hals > als aan

eenige andere famenvoegfelen van 't ganfche Li-

chaam : om dat de beroerlijkheyd van de felve , de

meefte verfcheydenheyd onderdanig is.

tn gelijkwe tot hier toe de Menfchkunde met
foodanigen brcedvvcydendheyd meenen verhandeld

te hebben j als tot het welftellen der Beelden in de

Tc)ken enSchilderkonft behoord j egter weten

wy dat onfen Arbeyd aan fommige nog fal te

bekrompen aaiigeleyd fchijnen , en dat wel voor-

namelijk om dat meeft alle onfe Leflen alleen

fchijnen toepaflelijk te fijn, tot het ftellen van

Enkele Beelden , Tonder eenige Koppeling : fulx

datfe niet doorgaans aangeleyd zijn om die wel tot

de Troeping, of (amenfchikking van Adien en

voorvallen, daar veel Beelden te gelijk zijn , en

die tot en met malkanderen alle te famen, of

in verfcheyden Koppeling en Samenhooping te doen

werken. Gelijk dan ook in defcn j fommige Mee-
flershaar van verfcheyde Hulpmiddelen hebben we-

ten te bedienen , feer wel fiende dat de Beelden veel-

flnts geheel andereAclien in een Koppeling ofTroe-

ping , dan in d'enkele ftellinge van nooden hadden.

Waar op wy antwoorden ; dat alhoewel die be-

geerde dingen , feer wefentlijke deelen van de Schil-

dcrkonfl: zijn ; wy nochtans om vele reden hebben

geoordeeld, dat fulx veel eygentlijk tot d'Ordinering

en famen-rocping der Hillorien dan tot de Menfch-
kunde behoord; en dewijl wy voornemens zijn,

ook'datDeel ter gelegener tijd te laten volgen j foo

fal



Maaxelen T>ienft derMuskelen, 4 :{

i

fal onfên be^cheyden Leefer de goedhcyd believen t^

hebben,om het geen wy aangaande de Adien der ^e-

Jioppelde Beelden , hier en daar, daar 't pas gaf, heb-

ben aangewefen-op Rcekening te ontfangen; en met
het refteerende ons foo lang te borgen , alffer fal van

nooden (ïjn , om de betalinge onfcrbeloite opeen
voegfamewijfeop te brengen.

EINDE.
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BLADWYSER.
AAndagtig hooren wat Adien daar toe noodig zijn. ^tf

A-mgeligt des Menfchen hoe in fijn breedte wel te vcrdce-
len 84

Aangefigt des Menfchen waarom meeft ongehayrd. 100
Aangeligt des ivlenlchen in iijn verfcheyde Gedaanten tot de Tronic-

Ichou'.ving, beiicn. 10

1

Aangeiigten die plat fijn j beteekenm Gemelijke Menfchen. 101
Aangeiigten worden door Sproeten en Vlekken , ligtehjkontcierd.

104
Aangeligt des Menfchen heeft als een Waardig Deel , veel Spreek-

wiii.n daarvan doen ontleenen. 1 09
Aangeligt volgt in Kleur en Verwe, de gefleldheyd des geheclen

Lichaams. 185
Aangeligt hoe 't mett-rtijt door de Paflien vervormd werd. 196
Aangeli _^t des Menfchen van hoedanigen verfcheyde Betrekking en

Teykening. 106
Aungt ligtsDeclen wat die in de Paflicn doen. 298
A^ngcjit^r hoedanig fich na de Paflien veranderd. 301
Aanhoorcn van een Algemeene Aanfpraak. 3 if
Aanfpijak met hoedanigen Adie dat gedaan moet worden. 3 1 *
Aanlpraak tot een groote Vergader! nge. 3 1 j
Aan wijlen waarom Smadelijk en Schandelijk. l8j
Aanwijfing iiet Wijlen.
Aélic moet een bepaald Oogenblik hebben. 286
Actie van een Oogenblik. jo^
Aftie van een AlL^emeene Welftand. 309
Actie van een dic Wij 11. 311
Aélie van Aanfpraak. 311
Ad ie van ccn Vermengde Aandagt. 3 16
Actie V an Onuerwijung. 3 10
AdtiC ontrent d. Befchaamd-wording, jl»
Aft-C van Vrees en Schrik. 313
A£lie van Verwondering. 3IJ
A£tie van Sfringcn hoedanig toegaat. 3 24
Aiftie van Gramlchap en Toorn. 516. 318
Actiën en Palfien van wat Onderfcheyd, 29/. 19S
A£tienen Paflïen fijn Verfchillig ten aanfien van Gcflagt en Ou-

d-rdom. 297
Acü.cn van Voorbcreyding tot een Geweldige Daad. i74
Aétien van Werpen en Slaan hoedanig van Bereyding enUytwer-

king. zjf. 279
A£tic^



BLADWYSER.
Aftien moeten met de Proportie wcl vereenigtzijn. 281

A£lien en Paflïen wel uyt te Drukken, is de ZielvandeSchilder-

konft. i8z

Aifticn fijn Gemiddeld of Ongemiddeld. 184

Aéèien moeten niet Boven noch Beneden het Oogmerk des Werkers

noch de Waarheyd gaan. 185

Adtien moeten met de Gedagten en Tronie-Paffien over een Stem-

men. 283
Aftien die gemaakt ofdie Natuurlijk zijn van wat Onderfcheyd. 294
Aflien moeten wel tot de Perfoonen gelchikt zijn 306
Aöiien van Kinderen. 306
A<n:ien van Oude Luydcn hoedanig in 't Algemeen. 307
A<3:icn van Jonge Mannen. |o8
Aélien van Maagden en Vrouwen. 309
A<ftien van Staande Hoorders. '31^

Aftienhoedanie kenbaar te maken. 318
Aftien in 't galn watter in waar te nemen is; 3 1+
Adlien hoe die by toeval wonderlijk konnen vallen. 5 jo

Adim en Eva ofle waarfchijnelijk met een Navel gefchapen zijn, 1 7

1

Adam en Evaoffeaan malkanderen vaftgekhapen zijn. }-6

Adem- haling door welke Muskeien geholpen werd 415 +30
Afbeeldingen van Menfchen te maken diemen nnyt of maar eensge-

fien heeft. 203. iof
Agter deelen van den Menfch befqhreven. I Si

Agter-hoofts-been hoedanig van Maaxel. ? 80

AlbertusDurerhoeen wathy vande Ledenftemming der Menlch-

beelden gefchreven heeft. 89
Algemeene fpraak des Werelds in wat A£tien die beftaat. 303
Antijkc Konllenaars hebben met de Menfchkundc veel op gehadt 4:

Antijke Statubeeldcn hoedanig fchoone Voorbeelden in de Alge-

meene Schilderkonft. 38
Antijke Konflenaren verftonden fich wel op de Proportie 45
Apenbakhuys wat het in een Menfch Tronie kan beduyden. i pS
Apebillen watfe aan de Menfchen te kennen geven. 1H4

Appelzak van Goltzius waarom foo genoemd. 4°^
Arbeyder hoedanig fich verftandelijk dragen fa). 267
Arents Neufen hoedanig eertijts by de Perlen in agting. 124
Ariitoteles antwoorde op de vraag j wat isSchoonheyd ? 18

Armen liet Ermen
Aflchcnop'tHooftteftroyenwatdat te kennen gaf. ^/

B.

Baard der Mannen van wat dienft en gebruyk. '^3-

Beeld op een been ruftcndt hoe in zijn gewigt gedeeld. 241
B-eld



BLADWYSER.
Beeld in een gelijk Tijdige ftand kan nietWerklijk vertoonen 143. 14^
Beeld inzijnalgemeene wclftand. X45
Beeld in een geineene en bevallige ftand aangenierkt.

.

147
Beeld in ten dragende ftand vertoond. ijt
BceU in zijn uytterfte Helling aangemerkt. »9 j

Beelden wanneer die fomtijds met haar aftien fchijnen te fpotten. 47
Beelden v.in de hedensdaagie in 1 f Deelcn gedeeld 7

1

Beelden hoe te ftellen in allerhande ftand van Doening. zjf
Beelden in vermoeyde ftand 145'

Beelden in wat ftands gelegentheyd men de meefte verandering in de

Leden ziet. 2fl
Beelden waaromlealtijt een Toevallige Stand noodig hebben. 289
Beelden, vvithur werklijk maakt. J04
Beeldeiland die niet Werkelijk is. 24%
Beenen van 't Menlchbeeld moeten ook gekend werden. X

Beenen en Krimpen niet ey gentlij k. 88
Beenen die kort lijn watle aan een groot lichaam voor een quaat

voorteekenzijn. 17^
Beenen zij n het inwendig Opftelfel van 't Menfchbeeld. 377
Beenen hoedanig die zijn iamengcvoegd. 379
Bevren aocaanigll' haar Hollen vcr'oergcn. 177
Becften wuaroinfe in yder geflagt lo vcrfchillige fweming niet en

hwbbcn als de menfchen. 188

Beefte-Menlchcn wat die zijn. 190
Beefte Iwemingen van hoe grooten Nutt in de Schilderkonft. i 93
Beeften Iccren ook haar matuur onder de Konftregels buygen. 270
Be'Mten denken noch rcdeneercn niet eygcntlijk 404
Belofte met nocdanigenadlie men dat doen moet.' 319
Bcrchaamdwordinge, hoc dit toegaat. 320
Bcvalligheyd hoedanigen Cieraad aan de Schoonheyd. 24
"Bevende Oogen door vyat gebrek ontftaat. 113
Beweging der Lippen is verlcheyden na de taal die gefproken word.

Beweging der Menfcheu is feer lightvoerig. 239. 241
Beweging d.sMenlchen hoe door middel van de Dierige Geeften

geichied. 341
Beweging der Menfchcn in feven geflagten onderfcbcyden. 282
Bt'wegin:^ die enkel en die gemengd is. 304
Beweging Jer Ivlenichbeelden door midddel van de Geeften , en an-

dere tuygen. 397
Bewcgmg"n die op de bepaling van de wille gefchied. 398
Beweging hoc wy die in de flaap doen . 398
ÏJicr waarom van de Tabakrookcrs meer dan de wijn gcibgt word.

. 139
Billen



BLADWY SER.
Billen van wat dienft aan den Menfch. i8»

Billen uyt hoedanige Muskelen gemaakt zijni 4ZÓ

Blankheyd hoe van fommige Vrouwen met geweld gefogt werd.

lOf

Bloote Borftcn te dragen , of het voor de maagden onbetamelijck

is. 29

Bok ofRam vrat fijn fweming in een Menfch-Tronie kan te kennen

geven. ,
198

Borsjcs der Maaghden , hoe en wanneerfe meeft uy tfetten. 1 66

Borften bloot gedragen , ofle de Schoonheyd vermeerderen. 29

Borften te ontblooten , een oude dragt. 50
Boiften ofMammen in 't algemeen beichreven. '63

Borften der Mannen van wat nut

.

1 64
Borft der Mannen wat haar verfcheydc Formen, te kennen geven.

167
Borft-bcen, hoedanig van Maaxel.

"

384
Borft-fpieren hoedanig van Plaats en Dienft. ^^^

Broek waarom de gevangens in 't opbrengen dikmaels los gemaakt

werd. 3^4
Buyk-Muskclen vnn hoe velcrley dienft. 1 68

Buyk waarom IbnderBeenen gemaakt. 166. 170

Buyk , watter de Mcnskundigers van voorleggen. 1 7*^

Buyk die wel geformeerd is geeft aan de Vrouwbeelden een groote

Schoonheyd. 37*

Buyk- Muskelen van hocdanigen Maaxel en Ditnft. 414

C.

Cieradenkonnen de Schoonheyd vermeerderen ofverminderen. tS
Cieradcn even eens verkoofen en zijn tor de vermeerdering der

Schoonheyd aan yder niet even dienitig. *9
Confcientie wat die in den Menfch is. JJi
Nota. Wat hier niet gevonden word foekt Letter K.

D.
Darmbeen van hocdanigen Maaxel. 3?9
Dekiel der Maagden en der Vrouwen , hoedanig te onderfcheyden.

96
Denking is geen Daad die tot het wefen van een Lichaam behoord.

Denkingkan niet afliangen van de Samenloop der Dierige Geeltcn.

Deugden en Ondeugden in eenigc Voorbeelden ran Tronicn aangc-

wefen. 10^

Dienft der Mejufchelijkc Leden te kennen , van wat nutt. ^9

E c 4 Di.T-



BLADWYSER.
Pierlijkc Ziele des Menfchm wat die is.

5 jj
Dlcrige Geclhn hoe dun die zijn 541
Dierige Gecilen konnen door haar Samenloop geen Denking'en

voortbrensjin. %-jf
Dieren hcuben cinfweming van haar eygen aart in haar Opfigt.ipi

Dicr-lvveining wat die in de Menlchcn is. 190
Dyen en B cnco in haar Maaxcl en dienft befchreven. 174
Dycn der Menlchen watfc in de Menskunde lecren voorfeggen. 17$'

Dye-bccn van hoedanigen Maixel 389
Dy hoedanig haar Muskclcn zijn. 441"

Dl'-- ven by de Slangen vergeleken en quaden ujrtflag van des Duyvé's

Argument. f9
Doiligreyd hoe door f<nijnigci eten bekomen werd. 14$'

DooMt weten uyt de beweging der lippen , te verftaan watter gefcyt

werd. 134
Duym van wat vermogen aan de Hand. i f 5
Duym-Muskelen hoedanig. 411
Duyricr in zijn Landaard en aangebooren natuur befchreven. yz
pv/alingender Ouden, hoe en waar doorfe konnen voortgekomen

zijn. 6

Dwaling wanneer die in de Menfch vald. 35"o

Dwaliiigen van wat voorn ime ooriprong. 35'i

E.

Eenkennige Kinderen zijn dikw.k goet van verftand. 97
Éc itiedighcyü pail: de publi;ke ipraak fecr wel. 3*4
Flkpijphorj.nig van Maaxel. • 388
EUeooüg Muskeien van hoedanigen Maaxel en Dienft. 417
Elleboog-Spieren beichrevtn. ' 4^8
Eng.'lanaers waarom mogelijk Steerten genoemd. 383
Engelsman in lijn Naturel ca Perioon befchreven. fi'

Enkel or Enk la uwc v^in hoc.:anigen Maaxel. 39't

En.icn uiet ue Neufe gf:metcp.. 8f
Erip des Menlchen islan/er Gebogen dan Reet. 8f
Ermcn haar Maaxel en Dicnlt befchreven.

'

Ifó
Ermen en Handen vanw.atGebruyk in 't Spreken- >ƒ!
Ermcn fijnals de Hund-ipccken daar 't Lichaam mede werl:t. ïój
E; men en Handen welk haar uiterllc Vermogen i.<;.

'

289
Ern-ïcn en Handen wat Vermogen die in de Adlien en Paflicn heb-

ben, jot
Ermer. en Handen hoe in de Vrouwelyke Adlien beftuurden. 509
Enr en eo Handen wat die in 't Loopcn doen. 3 14.

El I -.( n en -B' nrr, ü in aan 't Menfchbeeld niet iailig te dragen. fo

Ermbeenhoedanig van Maaxel. 387
Erm»-



BLADWYSER.
Erm-fpicrcn van hoedanigen Maaxel en Dieaft. 4^7
Ervarentheyd wat dienn 't Arbeydcn vermag. 168

Eva offe Waarlchijnclijk na den Val de Borften gedekt heeft. 19
Europifche Natiën in haar Algemecne Lichaams geftalte Gedood-

verft. 34
Ezel w.it fijn Sweming aan de Menfchbeelden kan byietten. 199
Ezel die geern fou Gcijprooken hebben. loo

F.

Faculteiten van de Ziel hoe ver fy bedorven zijn. 3 5.5"

Fenijnigheyd der Tanden en Dolle beten. 144
Fenijnigheydder Nagelen in 't Krabben. If4
Fniefen. SietNieien.

Fransman in lijn Naturel en Perfoon befcbrevcjj. ƒ5
G.

Gangk des Menfchen hoedanisv.rlchi II igj En van wat betekenis. 180

Gang der Viervoetige Dieren hoc nootfakelijk Overhoeks ge-

fchied. 271

Gebeenten van 't Menfchbeeld in twee Vertoogfchetfèn ver-

klaard. 380
Gebreken hoedanig in de Konften ligt voortfetten en befchermd

blyven. 7
Gebreken hoefe van de Schoonhcyd kennen onderfcheyden vvor-

den. 20
Gebreken der Menfchen hoedanig na den Aart der Beeften ge-

noemd. I 9*
Gehoor hoe dat door 't Maaxel van de Oor ligt verftanelijk is. 1 26
Geleerde hebben vaji Outs grootc getuygenis over de Nuttigheyd der

Mcnfchkunde gegeven. 2
Gclijkwigtigheyd der Beelden door het Koordedanfen verklaard. 2^0
Geeft des Mcnich hoel'e in haar Sel ven denkt. 575

Geluid-geving of Spraak der mcnlchen watmer van voorfèggeu
kan. 142

Gemeene Volk waarom het meend dat de Beeften ook Denken. 40 f
Geligtkunde moet ook in de Stand der Ployen Waargenomen wor-

den. 33
y

Gefigt-Zenuwen hoedanig gefteld fijn. 362
Geveynfde Vreefe hoe uy t te Beelden. 319»

Geveynftheyd waarom van de Saligmaker foobyfonderbeftraft. 109
Gewigt- linie wat die in de Stand der Beelden is. i}j. 139
Gcwigt des Lichaams hoedanig Nuttig in 't Arbeyden. 260
Gewoonte fchijnd ons Sterker te maken in 't Arbeyden. 269
God waarom Handen en Ermen toegefchreven word. i j t

Godgeleerde twiftcn ook over d'Hayrdr.igt der Mannen ' 92
Ol-amfchap hoedanig.Natuurlyk te Verbeelden. 7z6

E e ƒ Grij-



B L A D W Y S E R;
GrJjnigeTronien , wanneermcn die veel in 't Leven fiet. gig
Groote en Kloeke Menfchen , waarom van de Oude Waardig geagt

over andere te heerfchcn. ^
H.

Hand hoedanig met de Neufe gemeten kan worden. s«
Hand hoedanig wijflelijk tot de Grijpinggeformecrd- i^j
Hand in fijn Maten en Proportienoverflagen. ij4. 1*5
Hand-beenderen hoedanig van Maaxel. 386
Hand-buygers, in haar Plaats en Dienft befchreven. 418. 419
Handen die Schoon fijn van hocdanigen vermogen op d'Inbeel-

ding. 1 14
Handen en Ermenvaw wat gebruykin 't Spreken. !ƒ!
Handen en Vingeren hoedanige Kunsjes men daar mede door hulp

van 't Keei-s-ligt kan doen. i ^9
Handen hoe die in allerhande Aanfpraak moeten gefchikt fiju. 320
Handen houden lich in de A£lien veeliints ontrent het Herte. 1 lo

Handkijkers hoedanige Bedriegers. 1/7
Hand-Muskelen hoedanig die gefield zijn. 424
Hand-palm hoedanig gemaakt. 4tp
Handen watfe fomtijts in 't Algemeen van des Menfchen Aard te

kennen geven. ï^S
Hayr des Hoofts van wat Dienft. 91
Hayr-fcheeren waarom in Treurige Dagen geoeffend. pf
Hayrdragt is der Vrouwen voornaamfte Cieraad: 9^
Hayr des Hoofts is verfcheyden van Aard. 98
Hayr aan de Oogfcheelen van wat Dienft. i lï

Hayr op de Borft der Mannen wathet beteekend.* 412
Halsbuiging hoedanig tot de Voorlegging in agt te nemen. i f»
Hals heeft veel Waarfchijnelijke Teekenen inde Menfchkunde tot

de Schilderkonft. 149
Hals, haar Maaxel en Dienft. 148

Heilig-been van hoedanigen Maaxel. 385
Helling en Stand der Hoofden door eenige Ovaalfe Kringen ver-

klaard. 216. iij

Hemelftreek en Landaard , geeft veel tot de Verfchilligheyd der

Menfchen Lichamen. ƒ+
Hemelftreek doet veel ontrent het Hayr des Hoofts. 99
Heup van de Vrouwen is breeder dan die der Mannen. 69
Heup-been van hoedanigen Maaxel. 389
HielenHielligtingin'tGaan. 176

Hielen watlè door haar verfcheide Form konoen te kennen ge-

ven. Ï84

Hond wat fijn Swcming in een Menfch Tronie uytdrukkenkan.ioi
Hoof-
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Hoofden der Menfchen fijn verfcheyden van Form. #.• 90
Hoofden verfcheyden van Generale Omtrek. 107
Hooft des Menfchcn is de Modulus of Maatzet , van 't heele Lic-

haam. ^S
Hooft te Groot ofte Klcyn wat Deugd dat ontrent een Beeld kan

dotn. 61
Hooft des Menfchen deeld fig feer wel in 4 Dcclen. 85
Hooft des Menfchen van wat Maaxel en Dienft. 90
Hooft van een Menfch op hoe veel Wijlen kan bewogen werden, zio
Hooft hoe Maatredig vlak van agter te ft-llen. i 16

Hooft kcin veel tot de Weliland van een A£tie en Paflie toebren-

gen. 197
Hooft en Hals Muskels van hoedanigcn Maaxel en Dienft. 4iz
Hoogduitfer in iijn geheele Perfoon bcfchreven. ft
Hoerende Beelden , met wat Aandagt die moeten zijn. 31 f
Huid Jes Menichen hoedanig van Maaxel en Gebruyk. iSf
HulirdsenBekaperingen, vervormende Aangefigtcn der Menfchen

feer veel. 96
Humeuren en Gefindheden der Menfchen j hoedanig en vcrfchei-

den. fj

I.

Joden waaromfe haar Krooft en Sweming langer dan andere Volken
behouden ?4

Jonge Mannen hoedanig van A<£lien. 308
Jongens hoc i^cmcenlyk Wild- aardiger dan de Meysjeszyn. 77
Italiaan in fijn Naturel en Perfoon belchreven. ƒ5
Jukbcen hoedanig van Maaxel. 381

K.
Kaak- beenderen hoedanig van Maaxfel. gSt

Kattebakhuys wat het in den Menfch verbeeld. 19S

Kind van dry Jaar heeft gemeenlyk de helft van fijn gchcclc Was-
dom. So

Kind, ouder werdendefchikt fijn Proportie al meeren mccrna die

der Mannelijke. 81
Kind by Manncborften gefoogd en opgevoed. 167

Kind op hoe veel wijfen by de Moeder gevoed werd. 171

Kinderen en Volwaffe Menfchen hebben groot verlchil in haar Pro-

portie. 5"6

Kinderen en Vrouwe Lichamen waarom gemeenlijk Pocfelagtig en
Donlig van Vlees fijn. 8z

Kindcrenin vieren in vyfen in fes Hoofden geproportioneerd. "9

Kinderen waaromfe dikwils af keerig fijn van een Nieuw Modifch of

on-
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ongcwoonikpfcl. g6

Kinderen die Eenkennig fijn , hoe gemeenelijk goed van Verftand 97
Kinderen hebben een afteer om Mannen met Baarden te kuflen. 103
Kinderen hebben Natuurlyk geen onderlcheyd van Regtof Slynx.

161

Kinderen hoedanige A£tien die Ijebben. 306
Kinderen hoefe door Schudden en Wiegen in Slaap raken. )4f
Kinne des Mcnl'chen Aangefigt in haar Maaxel bcfchreven. 146
Kinne heeft in de Tronykijkerie ook haar Waarneming. 1 47
Kinne van een SchooneVrouw befchreven. 1 47
Kleedingen in hare Ployen te kennen behoord ook tot de Mcnch-

kunde. 331
Kleen- Aangefïgt beduyd. dikwilseen Futfelaar. i o e

Kleermakers hebben de Menichkunde noodigh 85
Kleyne Hoofden engroote Hoofden wat die aan de Beelden doen. $1

Knyen watmen uyt haar fatfoen voorleggen kan. I ; <S

Kny-fchijtvanhoedanigen Maaxel. 389. 4*6
Konft- tijden , hebben haar Op en Ondergang. 4.

Konfl waar in die fich anders dan 't Leven moet dragen, 296
Koorde-danfTers waar doorle valt op het Touw gaan. 2Ó0
Korinterslijn niet over langk , maar over Vrouwen Hayr van den

Apoftcl befchrobd. 94
Korinters hebben kort , en veelfints opgekrult Hayr gedragen. 95
Krayof Rave watter door fijn Sweming inde Menfchbeelden kan

overgebragt worden. SiOZ

Kruysder Tronicn hoedanigen verwiflèling onderworpen. 210

Krooft en Sweming hoe in de Landaard lange Stand houden kan. 34
Krooftkunde in 't Algemeen befchreven. 187
Kuyt-Spieren hoe van Maaxel en Dicnft. 428

L.

Lachen hoc en wanneer heftig aangaat. • i6p

Lachen en Schreyen van wat onderfcheyd ten aanilen van de Teyken-'

kundige trek. 298
Lachende Tronye hoedaniggefteld. 299
Landaard verlchaft eenige bylbndere en cygen Schoonheyd aan d'in-

boorlingen. 33
Landaard en Sweming der Natiën hoe die afwiflèld. 34
Landftreek geeft eenige verichillige Lijfslengde. ƒ2
Lang en Schoon Hayr dat vercierd, kan niet i'chandelijk ftaan. 94
Lang Hayr misftaat een Naakt Menfch. ï 00

Lang Hayr oft eygentlijkfchandelijk enden Mannen verboden is 92
Lange Hayrdragt by fommige een Teyken van Nedrigheyd. 95
Lange Kinne. Siet Kinne.

Lang-
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Lang'aame Gangk waarom meer vermoyd dan een Vewdigc. i66

Lalt uugend Beeld , hoedanig bequamelijk te ftellcn. a ƒj
Laftdrager waarom hy fig dikwils kromd. if6
Leden van ongelijk Geflagtof Ouderdom worden aan geen welge-

maakte Menichen gcficn. 4j
Leden volgen in Geftalte gemeenlijk de Grootfte Klomp des Lic-

haams. 6z
Leden hoe die door de Muskeien bewogen werden. 39f
Ledematen moeten in alle Adtien haar eygen Bedieningen geen an-

dere uytvoeren.
• i8y

Ledenftemming kan alleen de Schoonheyd bevorderen. ij

Ledig-gangers moeten niet in de Tatreelen geilen worden. 306
Lcelijkkan niet Beminnelijk zyn. 18

Leclijk hoe 't voor Schoon kan aangeficn worden. 19
Leelijkhcyd waarom ligter dan Schoonheyd na te volgen. 25

Leeuwen-Aangefigt, wat in een Menfch-Tronye fal verbeelden. 198
LendewervelsnoeJanigvan iMaaxel. 385

Lengde des Lijfs is verichillig in Man en Vrouw. fo

Lengde van een Regtlchapen Menfch hoe te bepalen. f8
Leven met hoedanige Voorbereydingmen daartoe behoorde te ko-

men. « 14
Lichamen hoedanig fcer ligt in de Bev/eging. 240
Lichamen der Menfchen waarom niet van Eenerley vermogen. 45
Lichamen der Menfchen konnen verfcheidentlijk wel geproportio-

neerd zijn. 4p
Lichamen waarom foo ver agtcr de Spiegel vertoonen alsfè daar voor

ftaan. 570

Lichamen oordecldmcn niet kleen, fchoonfe door 't vcrkhiet loo

verkleend in 't Oog komen 369
Lichamen konnen niet denken. 371

Lichaams Swaarte hoedanig voordeelig in 't Arbeyden. 261

Lichaams Vermogen van de mecfte Menfchen niet verftandig beze«

ten. z68
Liggen hoedanig gemakkelijk kan gefchien. iSx
Lijfslcngdc is verfcheydcn in Gedicht en Land-aard. f i

Lippen van hoedanigen Tatfoen en Dienft. 133
Lippenkomen inde beweging van de Sprekers altijts met de Taal

die 'er gefprooken word , over een . 136
Lippen watmer met eenige fekprheyd in deTroniekijkcrie uyt voor-

fcggcnkan. 137
Lob-Oor waar van die benaming afkomftigfchijnd, izy
Logt hoedanig vol Stralen die van de Lichamen afvloy^n. 370
Logt wat die ontrent de Dierige Gecftcn doet. 341
l^omazzo , Schilder van Miiancr. hoedanig wel van de Proportie

hseft
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heeft gehandeld. yi

Loopende wannecrfe ligt vallen konnen. ^^g
Loopende Beelden > wat Adie die hebben. ji^
Loopen wat nut het een Laftdrager Ibmtljts doet. 2^6
Lucifers Val op de Europifche Natiën aardig toegepaft. j^

M.
Maagde-beelden magmen ttict goet toevcrfigt ccti ranker Proportie

dan te Vrouwbeelden geven. 74
Maagde borften hoe wel te doen aangroeyen

.

166
Maatredige Proportien , van hoedanigen V ryheyd. 45*

Maatredige Tronie-ftelling in allerhande Geval. 225
Maaxel en Proportie geeft veel in de Doeningen der Menfchcn. 4.6

Mane in 't Water fchijnende hoe op veel Plaatfen geiien werd. 3 72
Mannebceld van agt Hoofden in fij n Verdeeling befchreven. 6i

Mannebeeld volgens Lomazzo in y] Hoofden geproportioneerd. 7 z

Manneborften van wat Nut en Fatfoen. 164. 1 66

Mannen waarom die fterkervan Natuuren Adiien fijn dandeVrou^
wen. 76

Mannen met Vrouwelijke Hayr-kapfèls , waarom fchandelijk# 94
Mannen die 't Kraambed houden als 't Wijt gekinderd heeft. 1 67
Mannen die fterk fijn moeten v/elgemuskelde Dyen hebben. 174
Mannen enVrouwen hebben evenwel Ribben. 385"

Mannelijke Schoonheyd des Lichaams heftbreven. 3

1

Mans Schouder is breeder dan die der Vrouwen. ép
Mafaccio verbeterd in fijn tijt de Lamme Stelling der Beelden van de

Vervalleecuw. i4^

Maten en Proportien hoedanig meeftvan 't Menfchbceld ontleend

zijn. 4*
Medebewuftheid ofConfcientie wat die is.' 3 f2
Mede-weten kan niet Dwalen. 3^5
Meyd, ofMeyfTen waar van foo genoemd. i6y

Mem of Memme waar van onder de Kinderen in gebruyk ge-

raakt. i6f
Menfchbeeldin ij" Dcelenbequamelyk gedeeld. 7*

Menfchbeeld in fijn Lengde met vier Elleboogen bepaald. 8

f

Mcnfch Vademd fijn eigen Lijfslengde. óf
Menfch kan in een Cirkel , en in een Vierkant betrokken worden. 65-

Mcnfchfchiet van Jongs aan meer in de Lengde dan in fijn Dikte

op. 82

Menfch hoedanig hy fijn Wigt en Tegenwigt Natuurlyk weet te

vinden. ^3°

Menfch in wat ftand hy ons Kloek en Gefond kan fchynen. 243

Menfch tegen de Wind loopende neemd de Wijjt-lynieten nauwften
niet
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nictinagt. ifi
Menich hoc hy fijn Tegenwigtfockt. aSi

Mcnfch ofhy met de Handen en Ermen , fterker in 't na fich trekken

dan in 't van hem ftootcn is. 1Ó5
Menfch waar door hy fterft. 33()

Menfchen waar doorfe op gelijke Ontmoetingen (bo vcrfchillige

Uytvallen en PafTien hebben.
j f

Menfchen algemeene Lij tslengde hoe te bepalen, 5-8

Menfchen waarom d'cen grooter van Lichaam dan d'ander werd. 81

Menfchen van fes harer eygen Voeten , leeren genoeg datmen geen
Beelden van 10 Hoofïden moet maken. 86

Menfchen in haar Gebreken na den Aart der Beeflen afgemeten.

191. 194
Menfchen hebben veel Hulp-middelèn en Voorbereydingen in 't be-

wegen. 27*4.

Menfchen Lichaam hoc veel Beenen dat heeft 3 79
Menfchkunde is den Schilders ten hoogften Nut. 1

Menfchkunde maakt d'.Oude Schilders alleen vermaard. 3

Menfchkunde van wien verworpen. 5
Menfchkunde Grondig verflaan geeft geen Nadeel inde Schilder-

konft. 5"

Menfchkunde vervallen zijnde hoe van fommige opgeholpen. 7

Moden in de Schilderkoi;ift fomtijts opgekomen , hoe met regt ver-

laten. 7
Modcn in de Kleeding moetmen niet algemeen navolgen. 29
Mond haar Maaxel en Dienfl. 131

Mond foo wij d bevonden als den Bril van 't Sekreet. 131

Mond die Kleyn is paft de Vrouwen en niet de Mannen. 132

Mond en Lippen hoedanig tot de Aétien in 't Spreken geaartzyn. 330
Mond heeft na fijn Gcfleldheyd , een groote beteekenis van des Men-

fchen Naturel, ijz
Muskclen hoedanig fy moeten vcrftaan werden. 9. 11

Muskeien verpligten den Schilder om haar veranderlijkheyd dat hj-
fe wel en grondig verflaat. icï

Muskeien hoe verfchillig in haar Werking. . 1

1

Muskclenfonder haar Eygen Doeningen te vertooncn, laten maar
d'Opperfiuyd van de Beelden ficn. 14

Muskclcn konnen noyt al gelijk Werken. 396
Muskclen hoedanig die in en buyten haar Werking zyn. 395-

Muskeien in haar Plaats en Bedieninge befchreven. 392
Muskelcn hoedanig van Maaxel. 394. 400
Muskeien in haar maaxel en Beweging Wiskundig befcV. reven. 400
Muskeien hoe en waar die moeten vertoond werden om de Beelden
Werkelyk temaken. 406

Mus-
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Muskclen die geen Beenen bewegen hoedani£j ^07
Miiskelen hoedanig tot de vericheyde Schoonheden der Beelden

moeten toegepaft worden. 408
Muskeien der Menfchbcelden in drj Vertoogfchctfen verklaard. 41 z

Muskeien van den Erm befchreven in haar Dienft en Plaats 415*

Muskeien die in de grootfte Doeningen der Ermen gefien wor-
den. 450

Muskeien die in fware dingen te tillen byfonder Dienft doen. 43

1

Muskeien die voornaam tot de W. rking des Hoofts dienen. 430
Muskeien die inverfcheidc Kennelijke Doeningen merkelyk haar

Rolfpclen. 431
N.

Naakte Beelden waarom by d'Oude foo veel gemaakt. 1

5

Nagelen aan de Vingeren en Teenen van wat Nut en Dienft. IJ4

Nagelen der Teenen, watmer met eenige lekerheyt van Voorfpei-

len kan. '79
Nagt-merry wat die is. 169

Natuurlijke en Toevallige Stand der Hoofden verklaard. 2 1

1

Navel des Buiks hoedanigen middelpunt van een uytgeftrekt

menfch. 6ƒ
Navel '/an den Buyk, van wat Dienft 17'

Navel hoe en wanneer qualyk door al de Kleedingen heen verbeeld.

Nek-becnderen hoedanig van maaxel. S^*-

Neus een frayc maatom 't Lichaam in veel Dcclen wel te proportio*

neeren. ^T
Neus des meiiïchen Aangefigt , befchreven. ï ' 9

Neus afgefneen of elders door yerloorcn , ofmen een Nieuwe aan-

fettenkan. ïi°

Neus hoedanig die met de Wingbrauwen gekoppeld is. 1 2.5

Neus en Neusgaten geven de regte Toon aan de Spraak. iü
Neusgaten van wat Dienft en Gebruyk: 122- 1 2.5;

Neulen fijn feer verfchciden van fatfoen. ï 20

Neulen die Schoon fyn hoedanig. **•*

Neufen hebben in de Vrouwen m.eer kennelijke Voorteckenen dan

aan de mannen. ü*
N cufen die qualykgefteld fijn, hoe te helpen.

.

i^J

Neufen geven de Troniekykers veel ftof tot de Voorfcgging. ï 24

Neufen watfe van 't Naturel der menfchen te kennen geven. 1 24
Neufen in haar verfcheyde Geflagten en Formcn onderfchcydcn. 104

Niezen hoe dat toegaat. 169

Nydigheydhoe te verbeelden. 3^9

Nyn-nagels aan de Vingeren hoefe voortkomen en verdreven wer-

den. » f J"

Ou
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Ortderbuyk heel groot , een teyken van fiekte en kort leven. 6 f
Ondcrfte Kaak-been , hoedanig van Maaxel. j8i
Onderwijling met wat Aftie men die doen moet. 3 1

9

Onkunde in de Menlchkundc , watfe te weeg brengd. i o

Ontleding van doode Menichcn van hocdanigcn Nutt in de Schilder-

konft.
^

8
Gogen in haar Dienftbelchreven. iii

Oogen fijn een byfonder Optoyfel der Schoonheyd , en de voorname
Woonplaats der Bevalligheyd. 1 14.

Oogen hoedanig van verjcheyde Fatfoen en Agting by de Volken. 1 1 ^
Gogen hebben vericheyde Betckeniflcn in de Tronie-fchouwing. 1 18
Oogcn in hadr Soorten en Benamingen befchreven. 1

1

9

Oogen in de Tronie-fchouwing hoe te verdeden. 224
Oogen doen veel in 't uytdrukkcn derPaffien. 301
Oogen wanneer die de Handen in 't Werken gefclfchap houden. 304
Oogen ontfangen de Voorwerpen verkeerdelijk. 365
Oogfcheelen waarom die Hayrig zijn. Ii£
Oogfchcelen waarom Kraakbeenig van Maaxel. 115
Oogzienelijke Ontleding van Doode Menfchen, van hoedanige Nutt

indeSchilderkonft. 8
Ooren iijn ook van verfcheyde Maaxel en Figuur. i xG

Ooren van wat Maaxel en Gebruyk.
'

1 26
Ooren van wat Stof die gemaakt zijn. 117
Ooren geven vpel teckcncn voorde Tronykykers, die niet altijt te

belachen zijn. 128

Ooren hoe die fomtijts in de BefchaamdwrordingR.ood worden. 1 29
Oppcrfte-Kaakbeen hoedanig van Maaxel. 381
OpftijgingofMoer-fpul j waar'tuytontftaat. 1^9
Orden om de Menfchkunde ordentlijk te verhandelen. 1

6

Orizöntnle en niet Orizontale Tronien , hoe aan te merken. 220
Os of Koe , wat fijn Sweming in de Menfch- tronien bcduyd. 198

' Ovaal des Hoofts hoe in fijn Trek en Helling te verftaan. 2

1

6
Oude Mannen en Vrouwen hoedanige Adtien die hebben. 307
Oude Menfchen offe Krimpen en Korter v/crden. 87
Ouden-aglentwintig waar van tot een Spreekwoord geworden, ƒ7
Ouderdom des Menlchen in Negen Tiappcn bepaald. f 7
Oxelen haar Maaxel en Dienft. löj

P.

Paard ftoot fij n Laft voort. ifi

ƒ

Paart op 't Kapitool te Roomen hoedanig mi ftcld. 271
Paflcr moet altijd in 't Oog, cnfelden in de Hand van den Beeld-

Schilder zijn. ^7
Paflien en Doeningen der Menfchen , v/aar door die io gelijke Ofit-

mocting loo vcrfc^illig ziin. 5 f

F f Paflicft
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paHicnwnai'omdie noodi'akclijk in 't Aangcfigtcgefien werden. lo©
Paffien der Menfchen , door die der BeeAcn verklaard. j^f
Paffien werden kennelijk in de Oogen gelien aot
pharizecn waarom van de Zaligmaker by Wolven met Schaapsklee-

dcrJn i/ergelekcn. i j^j
Philoltrate heett de Mcnfchkunde in weynig woorden afgefcheti^. 4
PIu)'-ing der Kleedingen hoe die de Leden volgen. j 3

1

Ployen in haar Oorlprong in agt genomen. 334
Prorfftukkcn der Konden,konnen niet wel geheel onbcrifpelykfyn.d!

Pronkbedden der befte Antijken, hoedanig voor de befte Voorbeel-
den in de Schilder en Bootlèerkunde te houden. 38

Proportie is een voorname Werkdaad tot de Schoonheyd, 41
Proportie is van de Oude Konftenaars wonderwel verftaan. 4j
Proportie der Menichbeelden moet maar in weynig Regels gefogt

worden. 44
Proportie-maten moeten in 't Verftand van den Schilder ingeprent

ftaan. 4f
Proportie hoe en waar inmen die voornamelijk moet waarnemen 48
Proportie der Menicben Lichamen hoe die VerfchilHgen egter goed

kan lijn. 49
Proportie is feer Verfchillig in Kinderen en VolwafTene. fi
Proportie-Regels waarom die gevonden zijn. f9- 61
Proportie der Menfchbeelden kan Verfcheiden en egter goed fijn. 60
Proportie-regels moeten Ligt en met geen oneindig Meten vcrfeld

fijn. 60
Proportie hoe by 't Oog waar te nemen. 6 1

Proportie diemen de Buytenlporige magh noemen. 7»
l'roportiekan dryderley inde Schilderkonft in agt genomen wer-

uen. 78
Pjoportie in de Kinderen , hoe waar te nemen. 79- 80

R.
Redelijke Ziel hoedanigenZelfsftandigheyd. 347
Regels der Beeldmeters moeten met Omfigtigheyd in agt genomen

worden. 87
Regt en Slinx,of 't Natuurlijk.of alleen aangenomen en Zedig is. 160
Reuk is een Nutte en Vermakelijke Zin in den Menfche. itÉ
Reufcn of 'er ook fouden konnen lijn , lbo groot alsracn wel bcfchrc-

venvmd. 49
Ribben hoedanig in 't Borftbeen heften. }84
Ribben fijn m Vrouw en Man van gelijk getal. 385
Roodworden , waar dat eygentlijk gefchied. 129
Roomfe Bceldfteenen , van gewaande Miflagen vrygeplcy t? 67
Roomle Soldaten fijn mccft gedrongen Cft wclgefette Mannen ge»

weeft. 6f
JP^oomfc
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Roomfe Soldaten wicrdea op 't goed gelaat des Aangefigts aangeno»

men. Jo«

Roflb een Italiaanfch Schilder , ftal de Doode Lichamen , om te ont-

leden. 8

Rugge ofWcrwel-bcendercn hoedanig gemaakt. 381

Rugge in haar fatiben en bcduidenifs beichreven. i 8

ƒ

S.

Schaamte en Befchaamdwording , hoedanig. 3*0
Schaambcen van hoedanigcn Maaxel. 389,

Schamelheyd is de helft des Menfchen Lijfs-lcngdc. 6^
Scheen-been ran hoedanigcn Maaxel. 3^9
Schcen-fpicren hoedanig van Maaxelen Dienft. 4J-7
Schilders konncn onder alle Wetenfchappen de Mcnfchkundc niet

derven. *

Schilders waarom fommige de Menfchkunde foo weynlg agten. ^

Schilders enTeykenaars waaromfe haar dikmaal vergeets op haar

Werk vergrammen. i*

JSchilder moet niet tegen de Regelen van de Natuur of 't Leven twift-

reden.
_

*^

Scfai'. J^r hoe hy fich in dcWarc Kennis der Muskeien ocftencn fal 410

Schildcrkonlt beoogd ahijtde Schoonheyd. 17

Schildcrkonft kan fig feer veel van de Dier- fwsming bedienen. 191

Schoon als een Beeld , v^aar van die Spreuk ontleend is- 37

Schoone Beelden of Statuen , hoe foo menigvuldig by d'Oude ge-

maakt. 37

Schooac Beelden , en deftige Tafcreelen , waarom die 't Gemoed van

een Konll-beminner verheugen. 4<*

Schoone Oogen in haar kragc van Beza befchreven. 117

Schoonhcyd is het Oogmerck van de SchilJerkonft. '7

Schoonheyd is Swaar om te beichnjven. '8

Schoonhcyd offe in Wefcn, ofinKeurbeftaat. ^9

Schoonheyd of die in 't Voorwerp of in 't Gevrogtcin onfe Oogea

fchuild ? ^ 10

Schoonheyd door gelijkzijdige Proportie en Dienft , ftaat niet onder

de Keur des Oordeelders. 2, t

Schoonheyd waar in van Cicero befchreven. *J
Schoonheyd in Man en Viouw waar die in beftaat. a?

Schoonheydwaarom fwaarder dan de Leelijkhcyd te volgen. 13

Schoonheyd door Natuurlijke Samenflel endoor Opimukking van

wat onderfchcyd. ^T
Schoonheyd hoc die fomtij ts door een ongeagtheid verbeterd v/erd.i/

Schoonheyd van een Vrouw befchreven. a6

Schoonhcyd die vals is , hoe naderhand bedriegt. 1

7

Schoonhcyd die gemaakt of Natuyrl ijk is hoc te onderkennen. i8

F f 2 Schoon»
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Schoonhcyd kan ook door een vcrftandig vercierfel geholpen wor-

den. 28
Schoon heyd van een Vrou by fommige alleen in de Tronic gcfteld. 30
Schoonhcyd van een Mans Lichaam befchrcven. 2

1

^choonhcyd hoc die in de Gedagtcn van den Schilder moet ingedrukt
zijn.

3J.
Schoonhcyd werd feldcn ofnoit in d'uyterfteTrap aan een Mcnfch al-

leen gevonden. 3^
Schoonhcyd hangd Grootdeels van de Proportie af. 41
Schoonhcyd des Aangefigtsen brave Lij fslengde hoedanig vanouds

in agting. 65
Schoonhcyd der Oogen van hoedanigen bctooverende kragt. 116
Schoonhcyd der H.inden. ij-^

Schoonhcyd der Huyd helpt veel tot de Leeft vaneen welgemaakt
Menlch. ig^

Schoot, van wat onderfcheyd in Vrouvven Maagd. 309
Schotfe Jongen hoedanig t'Amfterdam met een Steert geficn. 38

j

Schouder der Mannen breedcr dan die der Vrouwen. 69
Schouderen hoedanig haar goed Maaxel moet zijn. 182.

Schouder-bladen van hoedanigen Maaxel. 38^
Schreyen en Lachen van wat onderfcheyd in fijn Teykenkundige

Trek. 198
Schreyen gefchied op veelerlcy Wijfc. 299
Zekerheid fommiger dingen diemcn niet geheel en kan begrijpen. } 74
Siektcn en Ongevallen bcfchadigen de Proportie. f6
Slaan in hoe veel Gellagten het kan onderfcheyden worden. 279
Slaande A6lie in verfcheyde Voorbeelden verklaard. 2 79
Slaande Aö:ie hoedanig welgemaakt. 326
Slapen waarom fo makkelijk al fittende niet dan liggend gcfchiet. 344
Slapend Mcnfch hoe hy wederom Ontwaakt, 344
Slaapbeenderen des Hoofts hoedanig van Maaxel. 381
Slaap-fpicren hoedanig van Maaxel en Dienft. 411
Sleutcl-hcenen van hoedanigen Maaxel. 38Ö
Smaak der Spijfe hoe die toegaat. 13^
Spaanjaard in fijn Naturel en Pcrfoon befchrcven. f5
Spinozaas geveelcn over Ziel en Lichaam. 9S'9
Spijfe hoefe opgeheven en Smaakelijk gemaakt vvcrdr 1 39
Spraak werd door de Lippen fcer volmaakt. ï 34
Spraak die Befwaard en OnbelV/aard is. 1 41
Sprangcrs-Grecpjes hoedanige vuyle Aanvrendfcls. 249
Spel en Vrywillige Oeffening , maakt de jonge Lichamen grootcr en.

ftcrcker. j^
Sprekende hoemenfe van verre kan vcrftaafl, 1 34
Spreker die Sittcnde fijn Woord doet. ' 314

Sproc-
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Sproeten in 't Aangefigte waar van herkomftig. 104

Sprong , vereyft een Voorbereyding. 27 f

Sprong hoe toegaat in Opfigt der Leden. 3 1 f
Stameren in 't Spreken , hop te genefen. 1 4

1

Stand en Staat van een Beeld tegen de Wind loopende. 2 f3
Statue-beelden verichillcn veel van 't Leven. i o

Statuen en Oude Pronkbedden bewijfen dat d'Oude de Menfchkun-
de v erflaan hebben

.

5

Statuen of Pronkbedden hoedanigen Mcnfchkunde die lecren. 9
Stelling der Beelden volgens de Natuurlijke en Toevallige Stand der

beweging. 25 f

Stemme word alderfterkft van Lang- jrehalfde Dieren gemaakt. 148

Soldaten hoe onder de Romeynen by de Maatftock aangenomen. 67
Soldaten konnen metSIynkie enRegtfeniet v/clte gelijk met het

Geweer Spelen. 161

Stomme , fijn goede Leernieefhers voor een Opmerkend Schilder. 194
Stootcn en Trekken van wat Onderfcheyd in"Vermogen. 262.

Stoutheyd desAangcfigts waarom aan 'tVoorhooft toegefchrevcn. 108

Steertbeenen S teert hoedanig fomtijtsaandeMenfchcnuytwaii 385
Steno's Gevoelen over de beweging der Muskelcn. 399
Swaarte van een Laftdrager gaat akijt over in de Necrgeplantc

Voet. . 2/4
5wanshaufen,aan de Moordenaarsop Qolgotha.qualyk tocgepaft. i 7 3
Swemingder Trónien wat die is. 187
Sweming derTronicn isfcerverfchillig. 1S8
Swcming der Bloedverwandfchap of Krooft. 1 89
Sweming der Land aard , wat dic is. 1 89
Sweming by toeval. 190
Sweming hoedie iómtijds bedriegt 19.1

Sweming der Land-aaid in eenigc Modellen aangcwefen. 2 09
T.

Tabak-rookers waaromfe gecren Bier drinken. 139
Tandclooic Monden. 144
Tanden otmen over des Menfoben Zeden oaar yctsvan Voorfeggen

kan. 14,5

Tanden haar Getal en Dicnftbefchrevcn. 142'

Tangcrheyd magh fclden Schoonheyd hcctcn. 26
Teenen der Voeten hoedanige Voorteekenen d.iar in fchuylen. i 79
Teenen moeten in eenVaftftaande Beeld niet gebogen lijn noch be-

wegen. 24*3

Teenen door hoedanige Muskeien fy bewogen worden. 42b'

Tcykenkundige Tronie-fchouwingc. 2 10

Tepels der Vrouwen Borften hoc vcrichcidc van kleur. iCi

Tien Aangcfigten aan een Lichaams- lengde toegcpall is een tamdy-
F f 3

ko
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kc Proportie. jq

Toevallige Tronien welke die zyn. i6f
Tong haar Maaxel en Dicnft befchreven.

1 58

Toril'ndc Beeld in fijn Wigt en Tcgenvvigt verklaard* i6f
Traan-klier hoedanig in 't Oog. 114
Trap des Oiiderdoms hoedanigen g;cmeenen Afbeelding. 5 8

^rl-kkeDdc, in wat Geval iy ligt v.illcnkonnen. 161

Trekken en Stootcn welk de groctlic Wcrkdaat fal hebben. iéx
Trekken is in der daad niet anders dan ftooten 264
Tronie die Schoon is, bedekt veel andere Gebreken aan hetMenfch-

beelJ. 31
Tronic die Schoonul fijn, hoedanig die moet zyn. 35
Tj-cnie in fijn Brectte hoe te verdeden. 84
Troni- kijkers hebben veel op met het Voorhooft. lod
Troni-kijkcrie van wat NutenGelcofbaarheyd. ipf
Tronien der Menfchen hoedanig vericheidendlijk verdeeld. ioj
Troni?n in vier Sfnden of Geflngtcn verklaard. z 1

»

Tronie-fiiandendiemcn Natuurlijke en Toevallige noemd. 211. 114
Tronie-ftanden waar die vericheidentlijk van afhangen. 2 1

8

Tronien wanncerfc verandering en geen verandering onderworpen
zijn. 219

Tronic fccll ing in een Hooft vlak van vooren. 2I5

Tronie-flclling van een Hooft op Zye. 21^
Tronie-ftellinor inde ftand des Hoüftsdiemen geweken noemd. 227
Tronie fi:elling van een Hooft toevallig vlak van vooren voorwaarts

over g bogen. 228
Tronie- ir Üing ineenHooft dat Toevallig gewend en agter ofvoor-

over gtvvckcn ir. 131
Tronien in verichcydc Toevallige Standen van Helling. 234
Tronic vlak op Zye waarom in een ordinantie van meer Beelden niet

prijiclijk is. 287
Tronien wattcr tot uytdrukkingderPafficn in waargenomen diend.

Tronie die Licht of Schreyd hoedanig gefteld. 299
Tronien die Vies en Vremd getrokken fijn, in wat Voorval dikwils

gcfien worden. 317
V.

Val van Ludfer op de Europifche Natiën aardig tocgepall. ƒ4
Vercieringec dicdeSchoonliCid vermeerderen offegeoorloft zijn.98
Vcrdecliiit; der Tronien hoedanig vcrlcheydc door de Natuur. 20f
Verken wat fijn Swcming indeMenlch-tronien lal uytdrukken. 198
Verlnmde ofVerminkte Leden erven niet Natuurlijk over in de Kin-

deren. 38 f
yermogcn der Beelden moet wel onderfogt worden, 287

Ver-
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Vermoyde Beelden , van hocdanigen ftand te verbeelden, 14 j*

Verftandof dateygentlijkDwaald. 549
Vcrfland ca Wille van hoedanigcn onderfcheyd. 348
Verfchieten waarom de Dingen daar in lbo verkleynd tot het Gefigt
komen. 567

Verwondering met wat Aöie die verleid is.- 31j
Vette Menfchcn waaromfe haar trager bewegen. 14.1

Vette Menfchen vertooncn de M uskelen minS. 408
Vingeren haar Maaxcl en Dienft. i^z
Vingeren hoeic rot malkanderen geproportioneerd Haan. i j6
Vingeren in haar benaming belchrcven. if9
Vingeren hoedanig van verlcheyde Beenderen gemaakt. l8j
Ving-ren hoc endoor welke Muskeien Cj gebogen en geregt wor-

den. 418. 420
Viervoetige Beeften hocfe haar in hun Gang bewegen. 170
Uiterft.' vermogen der Menfchbeelden moet wel verllaan worden.

2S7. 289
Uiterfte vermogen van Ermen en Handen. 289
Voet-beenJercn en Tcenen hoedanig van Maaxcl. 391
Voet dey Mcnlchen met de Neus gemeten. 86
Voet hoe en door wat Muskeien iy bewogen word. 4Z^
Voeten hebben de Menfchkundigers verlcheide Waarnemingen on-

trent des Mcnlchen Naturel gegeven. 1 78
Voece.T waarom 'er twee aan de Menfchnoodigzijn. 177
Voeten van wat Dienit en Maaxel. I y6
Vogelen hoefe haar in Tegenwigt houden. 172
Voorbereydingen hoe tot geweldige Doeningen noodig zijn, 274
Voorhoofden der Menfchen geven veel byfondere Gebreken te ken-

nen. 106

Voorhoofden in verfcheyde Formen en Geflagten onderfcheiden. 106

Voorhooft hocdanigen Cheraad, en voornaam Deel van 's Menfchen
Aangellgt. 105

Voorhooft word dikmaal de Daat van 't heel Aangcfigt en Menfch
toegefchreven. 108

Voorhooft hoe en waarom van fommige by den Hemel vergele-

ken. 108

Voorhoofts-been hoedanig van Maaxeh } 80

Voorwerpen werden verkeerdelijk in onfc Oogen gevormd. 36

z

Voorwerpen waaromfe in een groote Diftantiefoo verkleynen. 367
Voorwerpen ziet Lichamen.
Vreele die inwendig is , waarom weynig A<£lie maakt. 3 z*
Vrouwen Schoonheyd befchreven. 16
Vrouwen Schoonheyd hoe by fommige alleen in de Tronie gellelt.30

Vrouwen-beeld in agt Hoofden geproportioneerd, 69
Vrou-
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Vjouwen Lichaam waarom in 't Algemeeü minder lengde dan dafc

van de Mannen moet hebben. 69
Vrouwen Hcupc breeder dan die der Mannen. 69
Vrouwen Koofden waarom Natuurlijk klejrnder dan die der Man-

nen. 70
Vrouwe-beeld van 7} Hopfden volgens Lomazzo hoe te proportio-

neeren 74
Vrouwen hebben van Nature groote bequaamheid tot Singcn. 83I

Vrouwe Kinne hoedanig die Schoon kan fijn. 147

Vrouwe-Vlees waarom vermaakelijk in 't aanraken. 83
Vrouwen droegen in Griekenland geen lang neerhangend hayr, pjj

Vrouwen-dekiel des Hoofts nader Onderfogt. 95'

Vrouwen werden meer door d'Hayr-vlegting , dan door eenige ande-

re Teujering vercierd. 96
Vrouwen hebben de Schoonheyd des Voorhoofts noodiger dan de

Mannen. lo^
Vrouwe- Borften van wat Fatfoen en Dienft. 1 64
Vrouwe-beeld werd door een fchoonen Buyk feer vermeerderd. 1 72

Vrouwen offe boofcr Paffien dan de Mannen hebben. 308
Vrouwe-naakten moeten lober of niet gemuskcld fijn. 409

Wangen ofKaken , haar Maaxel en Dienft. 1 19
Wangen leeren de Trony-kijkers , ook^t een en 't andere Vporfpel*

len. 131

Wanhopenden hoe te Verbeelden. 3x7
Wapperkake waar van ymand lbo genoemd werd. 1 30

WerfvandeHand befchreven.
"

418
Werking der Beelden waar door die Vals of Onregtgefchied. 47
Werpen , hoedanigen Voorbereyding vereyft. 175*

Wetten van de Natuur moeten noyt betwift ofanders gewenft wor-
den. 1 f

Wiegen en Schudden hoc 't de Kinderen in flaap fuft.' 345r

Wigt en Tegenwigt hoe die in een Laftdrager gevonden word. 1^4
Wijkende Tronie van hoedanigen brceden Geval en itand. 2

1

5

Wijlende Aftie. ~ 311

Wijs-vinger hoe te gcbruyken. 3 1

1

Wille des Menfchen hoedanig Vry. 349
Windhond wat fijn fweming ontrent de Menfch*tronien verbeelden

kan. 201

Wingbrauwen wat hulp die in een ftout opfigt doen. 1 08
Wingbrauwen van wat Dienft in de Opfigten en Aftien die de Paffien

verfellen. lio

Wingbrauwen fijn ook Merkteckencn daarmen veel dingen uytkan
voor-
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Voorfcggcü. . iiï

Wingbrauwcn wat die ia de Minen en Paflicn des Aangefigts vermo-
gen. 3o^

Wiskundige Tronie- ftclling. zz<f

Worftclaars vinden veel Keur in de Aanquckelingen van haar Kunil.

Z.

Zeden der Ouden in 't Baden en WafTen. 3Ö
Zenuwen haar Dienft in de beweging der Muskeien. J97
Ziele moet ook tot de Menlchkunde verhandeld werd-cn, 357
Ziel waarle in de Menlch haar Zetel ithijnd te hebben. 3/^
Ziel hoe die Kundichap krijgt van de Dingen die in de Sinnen val-

len. 361
Ziel hoefe verftaat na wat Zijde de Voorwerpen gekeerd fijn. 360
Zielen Lichaam hoefe op malkander Werken. 371
Zieninge hoedanig die gefchied.- ^6x
Zijdc-fchotcis van 't Hooft becnv 38*



Berigt aati dcii

BOE K-B I N t) E R
Om de lode Vertoog- fchetfen ter

regter Plaatfe in te Laffen.

TjRyderley Kinderlyke Proportien. So
•*^^De vier Natuurlyke Standen der Tronien. 212
Stand der Hoofden in allerley Trap van toevallige Helling.iió
Maatredige Tronie-ftelling, ( Met ket Aangefigtftende na) pa-

gina 223
Toevallige Tronie-flelling vlak van voren Agter of Voor-

waarts overgebogen. 230
Toevallige Tronie-ftelling in Geweken en Hellend Voorval.
{met het Aangefigtfiende na) pag. 233

Toevallige Standen derTronien. 234
Enkeldeen Gemengde Stand der Beelden {met het Aangefigt

na) pagina. 247
DeKragtvaneen Stekend en een Trekkend Beeld met mal-

kander vergeleken. 262
Beelden in Tweederley Voorbereyding tot een geweldige
Daad van Werpen. 274

Been-koppelingder Menfch-beelden. 376. Let wel, datdefe

meteen Boordje op de Zy-fpacie van pagina 376 foodanig

moet Opgeplakt zijn, datfenade Linkerhand geheel buyten
't Boek uytflaan kan.

De Sigtbare Muskeien der Menfchbeelden door dryderley

Standen vertoond. Pagina 429. moet als de voorgaande aan
de Zy-ipacie Opgeplakt zyn , datfe na de Regterhand buyten

'tBoek geheel uytflaat.
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